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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

we wtorek, 12 września
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Jak finansować budowę dróg lokalnych?
Niezależnie od tego, ile pieniędzy by
przeznaczono na budowę dróg lokalnych to
zawsze ich będzie za mało. Infrastruktura
drogowa to podstawa rozwoju samorządów. Nie
są one jednak w stanie samodzielnie udźwignąć
kosztów budowy oraz modernizacji sieci
lokalnych dróg.

Niedawno pojawiła się propozycja posłów Prawa i Sprawiedli-
wości, by wprowadzić dodatkową opłatę paliwową, a wpływy z niej
przeznaczyć na Fundusz Dróg Samorządowych. Ostatecznie PiS
wycofał się z tego pomysłu, ale problem pozostał…

Jak więc finansować budowę dróg lokalnych? Pytanie to zada-
liśmy samorządowcom, parlamentarzystom i przedsiębiorcom.

Zachęcamy do lektury ich wypowiedzi na str. 11-13.

ogłoszenie własne wydawcy
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Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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ogłoszenie własne wydawcy
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Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

(na terenie szpitala)

tel. 784 008 401
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ogłoszenie

Sprzedam działkę 
budowlaną pod lasem  

w Kraszewie gm. Ojrzeń 
o pow. 0,26 ha 

(możliwość podziału: 0,16 
ha + 0,10 ha)  

z warunkami zabudowy.
Tel. 512 081 225

ogłoszenie

reklama

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393

Choć zbliża się koniec świata, teraz z czerw-
cu 2025 roku nadal w Dziudzianowie uwaga 
opinii publicznej skupia się na zapowie-
dzianej tam książce o tematyce związanej z 
opozycją antykomunistyczną. Ale pojawiły 
się też głosy, że przed końcem świata nale-
ży wydać historyczną książkę o ekipie dziu-
dzianowskich ćwikłowych buraków z ulicy 
Ogórskiej, która przedstawi co się u nich wy-
czyniało w epoce przełomu historycznego.

Czytając relacje „Czasu Dziu-
dzianowa” natrafiliśmy na ciekawy 
artykuł, który jest efektem odwiedzin 
pewnej mieszkanki Dziudzianowa w 
redakcji tego tygodnika. Otóż pani 
ta, dobrze zorientowana w kwestiach 
o których mówiła, przedstawiła tam-
tejszej redaktorce śledczej mnóstwo 
wątków historycznych, rzucających 
światło na mroczne sprawy ówcze-
snego środowiska buraczkowego.

– Oni na Ogórskiej tak się gryźli, 
że smutno było słuchać. Raz jak się 
zjechali, to tylu chciało być preze-
sem, że wybory w kłótniach przecią-
gnęli do późna w noc. Jak się między 
sobą ci główni zakleszczyli, to żeby 
skończyć obrady bo już wszyscy 
byli zmęczeni, wybrali kobitkę co 
się uśmiechała. Aby już jechać do 
domu, a dużo miało daleko. Jedni 
musieli długo jechać pod Wrocław, 
a inni nawet pod Olkusz – czytamy 
w „Czasie Dziudzianowa” fragmenty 
wypowiedzi znanej obywatelki mia-
sta Dziudzianów.

– A też muszę powiedzieć, że 
na Ogórskiej wszystkich podżegała 
klika starych buraków ćwikłowych, 
takich z tajnej komisji do spraw kon-
trrewolucji. Takie komisje były w 
każdym powiecie, po osiemdziesią-
tym dziewiątym ich nie rozwiązywa-
li. One miały wszędzie swoich ludzi 

i działały dalej, może nawet działają 
do dzisiaj. I te buraki z komisji za-
raz na drugi dzień wyśmiali wybory, 
że głupki dali się wymanewrować, a 
wybrali kobitkę co prochu nie wy-
myśli i nie będzie nic robiła. Śmieli 
się chyba dwa tygodnie – sprawozda-
wała Czytelniczka.

– A jak buraczkowi mieli obsa-
dzać wojewodów, to oni tak wyma-
newrowali swojego, że nie został wo-
jewodą. Mówili, że niech się tak nie 
pcha bo za ważny będzie i mu wy-
julali. Dobrze, że w ogóle wickiem 
został. A potem jak mieli swojego 
burmistrza mu pozazdrościli, że jak 
była okazja numer mu w Dziudzia-
nowie wykręcili, a potem jeszcze w 
Kluncku, że na funkcję wszedł kto 
inny. Po wszystkim wyśmiewali się 
z niego, że taki był ważny, a teraz 
kto on. A kobieta tego buraczka co 
w Kluncku skunktorzył, niedługo od 
nowego burmistrza weszła na funk-
cję – mówiła mieszkanka miasta.

– I buntowali cały czas starego 
legata na młodego. Jak młody przy-
jeżdżał się na niego zasadzali żeby mu 
nawtykać, a on szybko tylko chybci-
kiem i z powrotem do Wrocławia. 
Potem przyjeżdżał z wartownikami 
co go pilnowali przed burakami, 
nawet do samochodu odprowadzali, 
żeby ćwikłowe buractwo mu nie na-
wtykało, aż się oni krzywili, że nie 
mają jak mu przykopać, tak się izo-
lował – wspominała Czytelniczka w 
redakcji „Czasu Dziudzianowa”.

– Pani redaktor, ile ja się przez te 
lata nasłuchałam. A jak oni nie lubili 
młodych, tylko odganiali i opluwali. 
Te ćwikłowe zawzięli się na młodego 
działacza od ulęgałek pagajowych, na 
których mówili up-oludki. On był 

bardzo kulturalny, wrażliwy, życz-
liwy, wykształcony, tak im wierzył i 
był do nich szczery. A oni za każdym 
razem mu czadzili do końca, a przed 
samym końcem jak już było za póź-
no żeby sam zadziałał, perfidnie go 
na lodzie zostawiali. Najbardziej mu 
wykręcali jeden gruby i drugi wysoki 
– przedstawiała rozmówczyni redak-
cyjna.

– Dobrze, że na tych buraczko-
wych od razu rękę położyli grosz-
kowi. Groszki to pracowite ludzie, 
znają się na robocie, dużo budują, 
pomagają ludziom, warto na nich 
głosować. U nich jest solidarność i 
jeden za drugim, jedna za drugim i 
jeden za drugą poszliby do piekła. 
Nie ma mowy o kwasach i gryma-
sach. Wszyscy jak jedna rodzina. Jak 
komuś tam na chwilę odbije, zaraz 
go stawiają do pionu i dalej jest jak 
rodzina. Warto na nich głosować. A 
te buraki ćwikłowe zaraz u nich na 
baczność stawały, bo same były ka-
pusty albo nawet środki od kapusty 
i poza sianiem popeliny nic konkret-
nego nie umiały, a tak czasami dosta-
wały od groszkowych jakieś łupiny 
do przeżuwania. Bo groszkowi znają 
się na życiu, pracowici ludzie, potra-
fią robić robotę, warto na nich gło-
sować – usłyszała redaktorka „Czasu 
Dziudzianowa”.

No cóż, ciekawe wieści z Dziu-
dzianowa, ale co one mogą nas jakoś 
szczególnie obchodzić. Ciekawostki 
ze świata i tyle.

Wracamy teraz do Ciechanowa. 
A u nas piękna inicjatywa środo-
wiska kultury. Otóż postanowiono 
w nowej formie połączyć tradycję 
sarmackich portretów trumiennych 
z zachodnioeuropejską tradycją ma-

sek pośmiertnych. Takie portrety i 
odlewy można podziwiać w Inter-
necie, na przykład wizerunki twarzy 
sarmackiej szlachty i znanych ludzi 
Zachodu.

– Nasza idea łączy staropolską 
tradycję malowania osób zmarłych 
z tradycją robienia gipsowych odle-
wów twarzy utrwalonych wczesnym 
stężeniem pośmiertnym. My po-
stanowiłyśmy dokumentować apa-
ratem fotograficznym, z tą różnicą 
wobec portretów trumiennych, że 
na zdjęciach umarli mają zamknięte 
oczy, czyli tak jak to jest w przypad-
ku masek pośmiertnych – mówi z 
uśmiechem jedna z sympatycznych 
fotograficzek.

I właśnie teraz w czerwcu 2025 
roku otwarto galerię, która ekspo-
nuje plon twórczy w postaci stu 
kilkudziesięciu fotografii artystycz-

nych, reaktywujących ducha naszych 
i zachodnioeuropejskich tradycji w 
jednej fuzji multikulturowej. Za-
prezentowane na wernisażu zdjęcia 
wykonane zostały w czasie ostatnich 
dwóch miesięcy, podczas pobytów 
fotograficzek w prosektorium i za-
kładach pogrzebowych, ale przed 
włożeniem zwłok do lodówki, gdyż 
po wyjęciu mogą mieć napuchnięte 
i zasinione twarze. – Zawsze foto-
grafowałyśmy świeże zwłoki, gdyż 
chciałyśmy zagwarantować najwyż-
szy poziom estetyczny dzieła – in-
formuje jedna z ciechanowskich fo-
tograficzek, współautorka wystawy. 

Gratulujemy i polecamy zwie-
dzanie galerii, która czynna będzie 
od wtorku do niedzieli w godzinach 
10.00 – 20.00 (z wyjątkiem ponie-
działków).

IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

Galeria postaci trumiennych
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Ciechanów, ul. Gostkowska 77A         

PIECZARY BETONOWE 
REALIZACJA W 24 GODZ. 

POMNIKI 

UKŁADANIE KOSTKI 
BETONOWEJ

PODNOSZENIE ZAPADNIĘTYCH 
NAGROBKÓW 

CZYSZCZENIE 
I MYCIE 

POMNIKÓW

798  273 949798  273 949
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ogłoszenie własne wydawcy

Od 1 czerwca system „Ciecha-
nowskiego Roweru Miejskiego” 
powiększył się o dziesiątą już 
stację, tym razem zlokalizowaną 
na terenie Muzeum Romanty-
zmu w Opinogórze. Zwiększono 
też liczbę rowerów dostępnych w 
systemie.

Prowadzi do niej ścieżka 
rowerowa wzdłuż zmoderni-
zowanej w ub.r. drogi Cie-
chanów – Opinogóra (przez 
Kąty). Była to wspólna inwe-
stycja samorządu miejskiego, 
powiatowego i gminnego z 
dofinansowaniem od samo-
rządu wojewódzkiego.

Na stacji zlokalizowanej 
na terenie Zabytkowego Ze-
społu Pałacowo-Parkowego 
udostępnionych zostało sześć 
rowerów oraz trzy dodatkowe 
miejsca postojowe. Rowery 
będą relokowane na stację, co 
pozwoli na zapewnienie ich 
regularnej dostępności.

Cieszy się prezydent 
Ciechanowa…

- Od dziś można korzystać 
z nowej 10. stacji „Ciechanow-
skiego Roweru Miejskiego”, 
którą zgodnie z obietnicą zlokali-
zowaliśmy w Opinogórze. Rano 
zaliczyłem pierwszą przejażdż-
kę. Można wypożyczać i jeździć 
aż do końca listopada. Nie tylko 
po ścieżce rowerowej Ciechanów 
- Opinogóra, bo w tym roku 
dochodzą nam kolejne kilometry ścieżek: już 
jest ta w ul. Leśnej, za chwilę będzie następ-
na w ul. Gruduskiej, zacznie się też budowa 
tej w ul. Granicznej. Wiemy, że z powodu 
wprowadzenia przez rząd chwilowego zaka-
zu korzystania z rowerów miejskich firma 
Nextbike, obsługująca nasz system i wiele 
innych w kraju, przechodzi trudny czas. Jed-
nak nasz CRM działa bez zastrzeżeń, czego 
dowodem jest chociażby lokalizacja nowej 
stacji oraz wydłużenie sezonu rowerowego o 
miesiąc – napisał 1 czerwca na swym profilu 
na Facebooku prezydent Krzysztof Kosiński.

…wójt Gminy Opinogóra Górna…

- Już na etapie planowania moderni-
zacji drogi Ciechanów – Opinogóra roz-
mawialiśmy z prezydentem Krzysztofem 
Kosińskim, że taka stacja by się bardzo 
przydała. Na oddaniu drogi do użyt-
ku deklaracja ta została podtrzymana, 
a dziś mamy efekt. Można to uznać za 
symboliczne domknięcie naszej wspólnej 
inwestycji drogowej. Wierzę, że urucho-
mienie stacji rowerowej przyniesie korzy-
ści dla mieszkańców miasta i gminy oraz 
oczywiście dla turystów – mówi wójt 
Piotr Czyżyk.

…dyrektor Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze…

- Cieszę się z umiejscowienia stacji 
„Ciechanowskiego Roweru Miejskiego” 
na naszym terenie. Na pewno zwiększy 

to liczbę osób odwiedzających Muzeum, 
a przy okazji korzystających też z na-
szej oferty gastronomicznej. Nie będę 
ukrywał, że ten drugi aspekt jest dla nas 
bardzo ważny, bo przez pandemię ko-
ronawirusa i związane z nią obostrzenia 
spadły nasze przychody z tej działalności 
– podkreśla dyrektor Roman Kochano-
wicz.

…i rowerzyści.

- Każda nowa infrastruktura rowe-
rowa cieszy mieszkańców, a szczególnie 
tych którzy wybierają zdrowie i aktywne 
spędzanie wolnego czasu. Współdziele-
nie rowerów, możliwość wypożyczania 
wtedy kiedy to potrzebne, w dobie roz-
buchanego konsumpcjonizmu to także 
wymiar dbania o planetę i o to w jakiej 
kondycji ją zostawimy po sobie. W pla-
nach jest ścieżka rowerowa do Gołotczy-
zny, więc może także i tam doczekamy 
się kolejnej stacji rowerowej – powiedział 
nam Jakub Sprusiński – prezes Stowarzy-
szenia Ciechanowska Grupa Rowerowa.

 Ciechanowski Rower Miejski

Na terenie samego Ciechanowa 
funkcjonuje dziewięć stacji, zloka-
lizowanych na placu Jana Pawła II 
(Ratusz), na dwóch dworcach PKP 
(Ciechanów Główny i Ciechanów 
Przemysłowy), przy placu Kościuszki, 
przy Kąpielisku Krubin, obok Kry-

tej Pływalni MOSiR, 
przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich, ul. 
Armii Krajowej, ul. 
Gostkowskiej (stacja 
zorganizowana przez 
P r z e d s i ę b i o r s t w o 
Usług Komunalnych). 

Dla korzystających 
łącznie dostępnych jest 
już 96 rowerów, w tym 
rowery z fotelikami dla 
najmłodszych, rowery 
dla dzieci oraz tande-
my. 

Zasady wypoży-
czania i korzystania z 
rowerów nie zmieni-
ły się w stosunku do 
ubiegłego roku. Aby 
korzystać z systemu, 
trzeba założyć indywi-
dualne konto klienta 
oraz mieć na nim co 
najmniej 10 zł (nie-
wykorzystane środki 
podlegają zwrotowi w 
przypadku rezygnacji 
z korzystania z syste-
mu). Rejestracja od-
bywa się na stronie: 
ciechanowskirower.pl

Wypożyczanie ro-
werów na nowej stacji 
będzie możliwe w taki 
sam sposób, jak na te-
renie miasta. Aby wy-
pożyczyć rower, należy 
podejść do terminala 
stacji wypożyczeń i 

postępować zgodnie z instrukcjami 
– wpisać numer telefonu, kod PIN 
i numer wypożyczanego roweru, po 
czym wypiąć rower z elektrozam-
ka. Dostępna jest również bezpłat-
na aplikacja Nextbike na telefony 
komórkowe, która umożliwi m.in. 
wypożyczenie poprzez skanowanie 
kodu QR. Wypożyczanie możliwe 
będzie całodobowo, każdego dnia w 
tygodniu. Informacje na temat zasad 
wypożyczania oraz i cennik dostępne 
są na stronie internetowej: ciecha-
nowskirower.pl

Za wdrożenie oraz obsługę „Cie-
chanowskiego Roweru Miejskiego” 
odpowiada firma Nextbike Polska. 
Operator systemu miejskich jednośla-
dów, zgodnie z wymaganymi standar-
dami, dezynfekuje rowery minimum 
dwa razy dziennie. W trakcie wizyt na 
stacjach, podczas relokacji i serwiso-
wania rowerów dezynfekowane będą 
rączki, manetki, linki z kodem szyfro-
wym oraz siodełka. Dezynfekowane 
będą także komputery terminali jako 
elementy, które mogą być dotykane 
przez część użytkowników. Operator 
zachęca do przemieszczania się jedno-
śladami przy zachowaniu ostrożności 
i właściwej higieny, w tym do stoso-
wania zwiększonych środków bezpie-
czeństwa i samodzielnego dezynfe-
kowania powierzchni narażonych na 
kontakt oraz noszenia rękawiczek. 

TM

Ciechanowski Rower Miejski

Stacja rowerowa w 
opinogórskim Muzeum już działa

Pierwszym użytkownikiem nowej stacji „Ciechanowskiego Roweru Miej-
skiego” zlokalizowanej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze był prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
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W szkołach ponadpodstawowych prowa-
dzonych przez Powiat Ciechanowski rekru-
tacja na rok szkolny 2020/2021, podobnie 
jak w latach ubiegłych, odbywać się będzie 
w sposób elektroniczny. 

Każdy absolwent szkoły podsta-
wowej będzie mógł elektronicznie wy-
brać trzy szkoły, w których chciałby 
się uczyć. Następnie należy wydruko-
wać wniosek o przyjęcie do szkoły i 
w formie papierowej złożyć w szkole 
pierwszego wyboru. Terminy rekrutacji 
w tym roku, jednolite dla całej Polski, 
są określone przez Ministra Edukacji 
Narodowej. Rekrutacja rozpoczyna się 
15 czerwca. Kandydaci mogą składać 
wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły 
do 10 lipca.

- Po zakończeniu roku szkolne-
go, tj. od 26 czerwca do 10 lipca, 
w szkole pierwszego wyboru trzeba 
złożyć kopię świadectwa ukończe-
nia szkoły podstawowej. Po otrzy-
maniu zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty, należy jego 
kopię złożyć w wybranej szkole w 
dniach od 31 lipca do 4 sierpnia. 
W tych dniach można też dokonać 
zmiany szkoły pierwszego wyboru. 
W dniu 12 sierpnia szkoły ogłoszą 
listy kandydatów zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych. Wtedy 

kandydaci do 18 sierpnia potwier-
dzają wolę podjęcia nauki w danej 
szkole poprzez złożenie oryginałów 
świadectwa ukończenia szkoły i za-
świadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty. W dniu 19 sierpnia 
szkoły opublikują listy przyjętych i 
nieprzyjętych kandydatów. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie 

internetowej Starostwa w zakład-
ce „Edukacja i sport”. Wszystkim 
ósmoklasistom życzymy przyjęcia 
do wymarzonych szkół ponadpod-
stawowych – powiedział nam Marek 
Marcinkowski – kierownik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu w Staro-
stwie Powiatowym w Ciechanowie.

TM

Edukacja

Rekrutacja do szkół średnich

Ciechanowskie struktury PSL były organiza-
torem obchodów Święta Ludowego, które 
jest połączone ze świętowaniem Pamiątki 
Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielonych 
Świątek.

W Ciechanowie tradycyjnie Lu-
dowcy wzięli udział w uroczystej 
Mszy Świętej w Klasztorku, podczas 
której prosili Boga o błogosławień-
stwo dla naszej Ojczyzny, urodzaj i 
pomyślne zbiory. W sposób szcze-
gólny modlono się w intencji rolni-
ków, pracowników służby zdrowia i 
handlu. Proszono Stwórcę o światło 
Ducha Świętego dla sprawujących 
funkcje publiczne, aby mądrze roz-
wiązywali wszystkie trudne sprawy 
i problemy. - Kultywowanie tej tra-
dycji jest dla nas bardzo ważne. Za-
pewne ten rok zostanie zapamiętany 

wyjątkowo, bowiem zabrakło wśród 
nas wieloletniego duszpasterza Ru-
chu Ludowego - ks. inf. Ludomira 
Kokosińskiego. Na jego grobie za-
paliliśmy znicz i złożyliśmy kwiaty – 
powiedziała nam Elżbieta Szymanik 
– prezes Zarządu Miejskiego PSL.

Nasza rozmówczyni przypomi-
na, że Ruch Ludowy obchodzi swoje 
święto w uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego od 1904 roku, gromadząc 
się w kościołach całej Polski na wspól-
nej dziękczynnej modlitwie. - Dzisiaj 
czynimy to w czasie tak trudnym dla 
nas wszystkich, w czasie pandemii. 
Dlatego tym gorliwiej zanosimy na-
szą wspólną modlitwę do Boga, za-
troskani o zdrowie nas wszystkich, 
o nasze bezpieczeństwo, o pomyślne 
zbiory. Składamy Panu Bogu w uf-

nej modlitwie cały dorobek pokoleń, 
historię i tradycję ludową, miłość 
do Boga i Ojczyzny oraz pracę dla 
niej. Ruch Ludowy jest najstarszym 
ugrupowaniem politycznym w Polsce 
i w Europie, zasłużonym dla Polski, 
zatroskanym o jej bezpieczeństwo i 
pomyślny rozwój, czemu wielokrot-
nie dawał wyraz w trudnych dla kraju 
momentach. Siłę i energię tego ruchu 
wciąż odmładzają nowe pokolenia 
dziewcząt i chłopców. Dziękujemy 
za tak wiele łask Bożej Opatrzności, 
za wielkich przywódców ruchu ludo-
wego w naszej 120-letniej historii, 
za światłych nauczycieli szerzących 
oświatę wśród ludu wiejskiego, za 
fundatorów placówek oświaty rol-
niczej na wsi, za wszystkich którzy 
swoją pracą, wiedzą, mądrą radą i 
życzliwą opieką wspomagali tych co 
od lat „żywią i bronią” – mówi prezes 
Elżbieta Szymanik.

W czasie Mszy Świętej w Klasz-
torku życzenia wygłosił Sławomir 
Morawski – prezes Zarządu Powia-
towego PSL. - Mieszkańcom wsi i 
miast, rolnikom, przedsiębiorcom, 
Ludowcom, Seniorom i Wetera-
nom Ruchu Ludowego, członkom 
i sympatykom Polskiego Stronnic-
twa Ludowego oraz ich rodzinom z 
racji tego Święta składam najlepsze 
życzenia, abyśmy doznali obfitości 
Bożych Łask i mogli cieszyć się wol-
nością, pokojem, dobrym zdrowiem, 
pomyślnością i owocami naszej 
wspólnej pracy – powiedział prezes 
Morawski.

Po zakończeniu religijnej czę-
ści uroczystości złożono kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą Wincentego 
Witosa oraz zapalono znicze na gro-
bach Ludowców Ziemi Ciechanow-
skiej.

TM

Z życia partii politycznych

Święto Ludowe 

Rekrutacja do szkół średnich rozpocznie się 15 czerwca. Na zdjęciu – Zespół Szkół nr 
1im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 ZS
 1 

w 
Cie

ch
an

ow
ie

Delegacja ciechanowskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego przy tablicy upa-
miętniającej Wincentego Witosa. Od lewej: Zofia Michalska, Elżbieta Szymanik (prezes 
Zarządu Miejskiego), Sławomir Morawski (prezes Zarządu Powiatowego) oraz Anna Nie-
dzielska.
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wywiad

Ciechanowski Oddział Banku Spółdzielcze-
go w Płońsku działa w naszym mieście od 
15 lat. Jak Pani ocenia ten okres?

Był to okres dynamicznego rozwoju 
i wytężonej pracy całego zespołu Od-
działu w Ciechanowie. W ciągu tych 15 
lat stworzyliśmy wiarygodną, lokalną 
markę. Dbałość o wizerunek i stabil-
ność Banku oraz otwartość na potrzeby 
Klientów, indywidualność w podejściu, 
pozwoliły w bardzo krótkim czasie 
zbudować zaufanie i mocną pozycję na 
rynku. Należy podkreślić iż niebagatelną 
rolę w tym wszystkim odegrali pracow-
nicy Oddziału, większość spośród tych, 
którzy podjęli się wyzwania budowy 
Oddziału w 2005 roku nadal pracuje w 
Oddziale czy też awansowała i pracuje w 
Centrali Banku. 

W jaki sposób włączacie się w życie lokalnej 
społeczności naszego miasta?

O tym można byłoby mówić dużo. 
Nasza filozofia wspierania lokalnych 
inicjatyw wpisuje się w idę spółdziel-
czości i w związku z tym istniała od 
początku działalności Oddziału w Cie-
chanowie. 

Aktywnie angażujemy się i wspie-
ramy różne przedsięwzięcia społeczne, 
edukacyjne, kulturalne, sportowe oraz 
charytatywne. 

Bank jest członkiem Mazowieckiej Izby 
Gospodarczej. Niedawno brała Pani udział, 
jako jeden z ekspertów, w internetowym 
webinarium „Azymut biznesu” organizowa-
nym przez Izbę. Proszę opowiedzieć naszym 
Czytelnikom o tej inicjatywie.

Mazowiecka Izba Gospodarcza, 
której nasz Bank jest członkiem, przy 
współpracy ze Starostem Powiatowym 
w Ciechanowie zorganizowała dla 
przedsiębiorców z powiatu ciechanow-
skiego webinarium pn. „AZYMUT 
biznesu”. Inicjatywa miała na celu 
przybliżenie przedsiębiorcom z jakiej 
pomocy i równie ważne w jaki sposób 
mogą skorzystać w ramach rządowych 
tarcz antykryzysowych. 

W spotkaniu tym uczestniczyli 
przedstawiciele instytucji, które bio-
rą udział w organizacji różnych form 
wsparcia, poza bankiem były to Powia-
towy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd 
Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych.

Dyrektorem ciechanowskiego Oddziału jest 
Pani od ubiegłego roku, wcześniej pracując 
w banku komercyjnym. Jakie różnice za-
uważa Pani w działalności banków komer-
cyjnych i spółdzielczych?

Na pierwszy rzut oka banki spół-
dzielcze oraz banki komercyjne mają 
wiele cech wspólnych. Jedne i drugie 
posiadają gwarancje Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego, są objęte nadzo-
rem KNF, można w nich założyć kon-
to, wziąć kredyt, skorzystać z lokaty. 

W działalności banku spółdzielcze-
go szczególnie cenną wartością jest dla 
mnie zindywidualizowane podejście 
do klientów, procedury pozwalające na 
szybsze podejmowanie decyzji, wyłącz-
nie polski kapitał i to co najważniejsze 
- dobra reputacja wśród Klientów, przy 
których Bank - jako Bank tzw. „pierw-
szego wyboru” - zawsze stara się być 
blisko. 

Banki spółdzielcze przywiązują 
dużą wagę do bliskich relacji ze śro-
dowiskiem lokalnym i samorządem 
gminnym, często włączając się w akcje 
o charakterze społecznym i charyta-
tywnym oraz promocję przedsiębior-
czości już od okresu wczesnoszkolnego 
uczestnicząc w programach Bakcyl czy 
Talentowisko.

Przewaga i siła banku spółdziel-
czego tkwią przede wszystkim w jego 
bliskości z Klientem, czytelnej i uczci-
wej ofercie oraz szybkości działania. 
Wszystko to znajduje odzwierciedlenie 

w misji działania naszego Banku, która 
brzmi „Bezpieczne, Spersonalizowane, 
Profesjonalne usługi finansowe dla na-
szych Klientów”.

Banki spółdzielcze często kojarzą się z ob-
sługą rolników. Czy nadal to główna grupa 
Klientów?

Z przyczyn historycznych banki te 
najczęściej postrzegane są jako instytu-
cje, które zaspokajają potrzeby finanso-
we mieszkańców obszarów wiejskich.

Obecnie banki spółdzielcze nie ogra-
niczają się już tylko do obsługi rolników, 

ale są również znaczącym partnerem fi-
nansowym i mają atrakcyjną ofertę dla 
osób fizycznych, samorządowych jedno-
stek terytorialnych oraz małych i śred-
nich przedsiębiorstw niezwiązanych z 
rolnictwem. Jako przykład mogę podać, 
iż na koniec marca 2020 r. w naszym 
Banku 52% udzielonych kredytów nale-
żało do przedsiębiorstw, a 16% do rol-
ników. Bankowość spółdzielcza przeszła 
długą drogę, ewoluując i zmieniając się z 
małych podmiotów w istotne dla sektora 
banki o nowoczesnym i uniwersalnym 
charakterze.

Przyszło nam żyć w czasach pandemii koro-
nawirusa. Jaką macie ofertę dla przedsię-
biorców? Czy wspieracie ich w funkcjono-
waniu w tych trudnych warunkach?

Bank Spółdzielczy w Płońsku 
bardzo płynnie dostosował się do 
trudnej sytuacji, w której znaleźli-
śmy się wszyscy. Dbając o bezpie-
czeństwo naszych Klientów i pracow-
ników wprowadziliśmy i na bieżąco 
dostosowujemy wiele dodatkowych 
rozwiązań zapewniających ciągłość 
pracy Banku. Udostępniliśmy Klien-
tom banku dodatkowe kanały ko-
munikacji nie wymagające obecności 
fizycznej klienta w Banku, wdroży-
liśmy rozwiązania umożliwiające za-
wieszenie spłaty kapitału kredytów 
i odsetek, na bieżąco aktualizujemy 
i udostępniamy serwis interneto-
wy, w którym pokazujemy działania 
pomocowe instytucji publicznych w 
szczególności te związane z Tarczą 
Antykryzysową i Tarczą Finansową 
PFR. W początkowej fazie pandemii 
zapewniliśmy również bezpłatną po-
moc prawną dla naszych Klientów. 
Pomimo wielu ograniczeń ważne jest 
dla nas, aby Klienci w tym trudnym 
okresie mieli w nas jak największe 
wsparcie, również dlatego pomimo 
ciężkich do przewidzenia skutków 
pandemii, nie ograniczyliśmy Klien-
tom dostępu do finansowania kredy-
towego. 

Czego życzyć Pani Dyrektor i ciechanowskie-
mu oddziałowi Banku na przyszłość?

Dalszych sukcesów w umac-
nianiu naszej pozycji na rynku, in-
spirujących pomysłów, a także jak 
największej rzeszy zadowolonych 
klientów oraz satysfakcji i radości z 
wykonywanej pracy.

Rozmowa z Iloną Sadkowską – dyrektorem Oddziału w Ciechanowie Banku Spółdzielczego w Płońsku

Stworzyliśmy wiarygodną, lokalną markę
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Codziennie korzystamy 

z wielu urządzeń 

czerpiących energię 

elektryczną. Rachunki 

za prąd stale rosną 

uszczuplając nasze 

portfele. Rozwiązaniem 

umożliwiającym 

znaczące ograniczenie 

tych opłat są 

INSTALACJE 

FOTOWOLTAICZNE.

Zasada działania jest prosta, mi-
kroinstalacja pozwala na produkcję 
energii, która w pierwszej kolejności 
zasila urządzenia odbiorcze w naszym 
gospodarstwie domowym. Powstała 
nadwyżka odbierana jest przez zakład 
energetyczny, który zwraca prąd w 
formie barteru – bilansując oddaną 
energię na rachunkach. Na odebranie 
nadwyżki mamy cały rok (od momen-
tu odczytu z licznika) dzięki czemu 
możemy wykorzystać je na przykład w 
sezonie zimowym. 

ZASADA DZIAŁANIA MIKROIN-
STALACJI

1. Panele fotowoltaiczne – zamie-
niają energię promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną (prąd stały 
DC).

2. Inwerter – przetwarza prąd stały 
DC na prąd zmienny AC.

3. Licznik energii – instalowany 
przez ZE, zlicza ilość energii pobranej 
oraz oddanej.

4. Urządzenia odbiorcze – w 
pierwszej kolejności wykorzystują prąd 
z instalacji PV, który w razie niedoboru 
uzupełniany jest prądem z sieci.

System ten zapewnia wygodę – jest 
bezobsługowy. Instalowane urządzenia 
nie generują hałasu, gwarantując kom-
fort użytkowania. Poza tym stajemy się 
bardziej ekologiczni, przyczyniając się 
do ochrony naszej planety. 

Aktualnie można uzyskać refunda-
cję z programu „Mój Prąd” w wysoko-
ści do 5.000 zł, można także skorzystać 
z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć 

część kosztów poniesionych na poczet 
instalacji fotowoltaicznej. Dostępne są 
również preferencyjne kredyty z atrak-
cyjnym oprocentowaniem. 

Rozwiązaniem należącym do naj-
bardziej oszczędnych, niezawodnych 
oraz przyjaznych środowisku źródeł 
ciepła są POMPY CIEPŁA. Do ich 
zalet należą:

- długa żywotność urządzenia 
- możliwość nie tylko ogrzewania, 

ale także chłodzenia (latem)

- brak utraty czasu na poszukiwa-
nia i uzupełnianie paliwa

- posiadając instalację fotowoltaicz-
ną produkujemy prąd, który może być 
m.in. wykorzystany na potrzeby pom-
py ciepła redukując koszty ogrzewania.

Aktualnie trwa nabór do programu 
„Czyste Powietrze” pozwalający na uzy-
skanie do 18.500 zł na wymianę źródła 
ciepła na powietrzną pompę ciepła, 
można również skorzystać z ulgi ter-
momodernizacyjnej.

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO DOMU – 
ZACZNIJ OSZCZĘDZAĆ I PRZYCZYŃ SIĘ DO OCHRONY PLANETY 
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Miasto rozpoczęło procedurę przetargową 
mającą na celu wyłonienie wykonawcy roz-
budowy miejsc parkingowych wzdłuż linii 
kolejowej przy dworcu kolejowym. Będą z 
nich mogli korzystać zarówno pasażerowie 
kolei, kupcy, jak i robiący zakupy w Hali Tar-
gowej „Bloki”. 

O problemach z parkowaniem przy 
Hali Targowej pisaliśmy już na naszych 
łamach, gdy o wydzielenie przy niej 
części miejsc parkingowych dla klien-
tów, bądź jeżeli to niemożliwe - udo-
stępnienie ich na planowanym do bu-
dowy parkingu wzdłuż linii kolejowej, 
wnioskowała radna Edyta Rzeplińska-
-Filipowicz. – Cieszy mnie rozpoczęcie 
procedur związanych z budową tego 
parkingu, ponieważ wiele osób zwra-
cało się do mnie o interwencję w spra-
wie problemów z zaparkowaniem przy 
Hali. Zapowiadając wszczęcie postępo-
wania przetargowego prezydent zako-
munikował, iż ratusz będzie dążył do 
zmiany zasad parkowania w tym miej-
scu tak, by finalnie część miejsc parkin-
gowych tuż przy Hali była do wyłącznej 
dyspozycji jej klientów. Istotne jest zni-
welowanie problemów z dostępnością 
tych miejsc dla osób przyjeżdżających 
tutaj na zakupy, a jednocześnie umożli-
wienie podróżnym pozostawiania swo-
ich aut i przesiadki do innych środków 
transportu, zgodnie z zasadą park&ride 
– powiedziała nam radna Edyta Rze-
plińska-Filipowicz.

Planowana inwestycja ma dopełnić 
zagospodarowanie przestrzeni wokół 
dworca kolejowego przy ul. Henryka 
Sienkiewicza. Z uwagi na duże za-
potrzebowanie na miejsca parkingo-
we, miasto przejmuje od PKP działki 
wzdłuż linii kolejowej, aby utworzyć 
tam blisko 100 miejsc parkingowych 
dla aut osobowych.

Aktualnie niezagospodarowany te-
ren o powierzchni blisko 3 tys. m2 będzie 
utwardzony i wyłożony dwukolorową 

kostką betonową, na części terenu po-
sadzona zostanie trawa. Poza miejscami 
do parkowania będzie tam też droga ma-
newrowa. Parking zostanie odwodnio-
ny. Wykonanie prac będzie wymagało 
przebudowy istniejących instalacji elek-
troenergetycznych. Teren przyległy do 
parkingu zostanie wyrównany i obsiany 
trawą. Obiekty zrealizowane w ramach 
inwestycji stanowić będą przestrzeń pu-
bliczną dostępną dla każdego. 

Wszczęto postępowanie przetar-
gowe dotyczące zagospodarowania 
działek. Przedmiotem zamówienia jest 
opracowanie dokumentacji technicznej 
i wykonanie robót budowlanych zwią-
zanych z budową parkingu dla samo-
chodów osobowych. 

W zakres zamówienia wchodzi 
wykonanie wszystkich prac niezbęd-
nych do prawidłowego wykonania oraz 
późniejszego funkcjonowania parkingu 
objętego zamówieniem, zgodnie  z obo-
wiązującymi przepisami. Wykonawca 
jest zobowiązany wykonać wszystkie 
niezbędne opracowania projektowe 
i uzyskać w imieniu zamawiającego 
niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgod-
nienia lub opinie innych organów/
instytucji/podmiotów, w tym spółek 
z grupy PKP, a także inne dokumenty 
wymagane przepisami szczególnymi 
oraz wykonać roboty budowlane.

Zadanie jest zaplanowane do reali-
zacji jeszcze w tym roku.

UM/TM

Miejskie inwestycje

Rozbudowa parkingu przy dworcu kolejowym

ogłoszenie

ogłoszenie

Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz interpelowała kilka miesięcy temu w sprawie proble-
mów z parkowaniem zgłaszanym jej przez osoby robiące zakupy w Hali Targowej „Bloki”. 
Dzięki przejęciu przez miasto działki wzdłuż linii kolejowej powstanie blisko 100 miejsc 
parkingowych dla aut osobowych.
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Ciechanowskie struktury Platformy Oby-
watelskiej aktywnie włączyły się w zbie-
ranie podpisów poparcia pod kandyda-
turą Rafała Trzaskowskiego w wyborach 
Prezydenta RP.

- Mieszkańcy bardzo chętnie pod-
pisywali listę poparcia. I to nie tylko 
przypadkowi przechodnie. Wiele 

osób przyjeżdżało specjalnie z innych 
części miasta by złożyć swój podpis. 
Momentami tworzyła się kolejka – 
powiedział nam Cezary Chodkowski 
– Szef Powiatowego Sztabu Wybor-
czego Kandydata na Prezydenta RP 
Rafała Trzaskowskiego.

TM

Kampania wyborcza

Zbierali podpisy dla Trzaskowskiego

Od lewej: Cezary Chodkowski i Eugeniusz Sadowski, przed siedzibą ciechanowskiej Plat-
formy Obywatelskiej, prowadzą zbiórkę podpisów poparcia pod kandydaturą Rafała Trza-
skowskiego w wyborach Prezydenta RP.
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Nie wszyscy zarządcy dróg należycie wywiązują 
się ze swoich obowiązków. Mieszkańcy wiele 
swych uwag w tym zakresie zgłaszają do miej-
skich radnych.

Radnego Andrzeja Bayera miesz-
kańcy poprosili o złożenie interpelacji w 
sprawie rozrastających się krzewów przy 
ul. Pułtuskiej (skarpa pomiędzy główną 
częścią drogi a jej „górnym” fragmentem 

– przy Domu Rzemiosła). - 
Brak ich właściwej pielęgnacji 
powoduje problemy w korzy-
staniu z chodnika. Mieszkań-
cy skarżą się, że można tam 
sobie uszkodzić odzież. Krze-
wy zasłaniają też większą 
część powierzchni umiej-
scowionego tam znaku dro-
gowego, który informuje o 
jednej z największych atrakcji 
turystycznych naszego miasta 
jaką jest Zamek Książąt Ma-
zowieckich – napisał radny 
Bayer, prosząc prezydenta o 
interwencję u zarządcy drogi.

Władze miasta skierowały 
w tej sprawie pismo do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, w której gestii 
jest ul. Pułtuska. Trzeba przyznać, że zarząd-
ca drogi zareagował stosunkowo szybko i 
po kilku dniach zajęto się nasadzeniami, co 
przywróciło widoczność znaku i komfort 
korzystania z chodnika.

TM

Mieszkańcy interweniują – radny interpeluje

Mieszkańcy skarżyli się na rozrastające się krzewy utrud-
niające korzystnie z chodnika i zasłaniające znak drogowy.
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W ostatni czwartek maja na kanale TVP1 
został wyemitowany program „Sprawa dla 
reportera”, w którym widzowie zobaczyli 
m.in. materiał o Filipku Bugajewskim – nie-
spełna pięcioletnim chłopcu z Ciechanowa 
chorym na artrogrypozę.

Przypomnijmy, że w lutym do na-
szego miasta przyjechała red. Elżbieta 
Jaworowicz – autorka bardzo popu-
larnego programu interwencyjnego 
„Sprawa dla reportera”, by nagrać ma-
teriał o Filipku i jego walce z chorobą.

Ciechanowianie dobrze znają tego 
uśmiechniętego chłopca, na rzecz któ-
rego w grudniu ub.r. Stowarzyszenie 
„Mazovia ProActiv” zorganizowało „III 
RODZINNE MIKOŁAJKI”. Dzięki 
hojności naszych mieszkańców „Miko-
łajki” okazały się rekordowe, albowiem 
zebrano aż 61.414,37 zł. Rodzinie po-
przez portal „Siepomaga” udało się ze-
brać ponad 130 tys. zł. Niestety, suma 
ta jest zbyt mała by przeprowadzić cykl 
niezbędnych operacji, którego koszt to 
ok. 900 tys. zł.

Podczas „Sprawy dla reportera” 
poinformowano, że Caritas Polska uru-
chomił zbiórkę SMS-ową, w ramach 
której można przekazać pieniądze na 
leczenie i rehabilitację Filipka. Wy-

starczy wysłać SMS o treści FILIP na 
numer 72052 (koszt – 2,46 zł z VAT, 
regulamin zbiórki można znaleźć na 
stronie www.caritas.pl).

Leczenie Filipka można też wes-

przeć wpłatą za pośrednictwem Funda-
cji „Siepomaga”: https://www.siepoma-
ga.pl/filip-bugajewski.

Pomóżmy Filipowi!
TM

Pomóżmy Filipowi w walce z chorobą

SMS dla Filipka
Renowację mają przejść kolejne zabyt-
kowe miejskie budynki, którym nada-
ne będą nowe funkcje. W przetargu na 
opracowanie dokumentacji technicznej 
budynku przy ul. Fabrycznej 2 oraz re-
witalizacji młyna przy ul. Nadrzecznej 
wpłynęło łącznie 15 ofert.

Zamówienie obejmuje obowią-
zek przeprowadzenia niezbędnych 
badań, analiz, ekspertyz, wykonania 
kompletnej dokumentacji technicz-
nej i uzyskanie w imieniu zamawia-
jącego pozwolenia na budowę. 

- Planujemy następne zadania 
inwestycyjne. Chcemy przywracać 
mieszkańcom kolejne przestrzenie 
i obiekty miejskie, które obecnie 
niszczeją. Zabytki są dobrem wspól-
nym i powinny nam służyć, a nie 
popadać w ruinę. Na oba projekty 
będziemy starali się pozyskać fun-
dusze zewnętrzne, tak aby zrealizo-
wać je w najbliższych latach – mówi 
prezydent Krzysztof Kosiński.

Budynek przy ul. Fabrycznej 2 
w Ciechanowie ma zostać poddany 
renowacji, a docelowo znajdzie się 
w nim bar mleczny z pełną kuchnią 
oraz przestrzeń dla organizacji po-
zarządowych związanych z przeciw-
działaniem uzależnieniom i proble-
mom społecznym. Budynek został 
wybudowany w 1907 r. Obecnie ze 
względu na utratę funkcji użytko-
wych jest wyłączony z użytkowania. 
Obiekt jest wpisany jest do Gmin-
nej Ewidencji Zabytków miasta 
Ciechanów oraz znajduje się w stre-
fie ochrony konserwatorskiej i stre-

fie obserwacji archeologicznej. Dla 
przedmiotowego budynku zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie 
wpisu do rejestru zabytków nieru-
chomych województwa mazowiec-
kiego. Opracowanie dokumentacji 
technicznej planowane jest wstępnie 
do końca tego roku. 

W Parku Kultury „Młyn” przy 
ul. Nadrzecznej znajdą się m.in.: 
wielofunkcyjna sala, restauracja, 
bar letni, pomieszczenia edukacyjne 
i artystyczne oraz miejsce na start-
-upy. W założeniu po rewitalizacji 
i rozbudowie obiekt będzie składał 
się z trzech części: odnowionego 
budynku młyna, nowego wielofunk-
cyjnego obiektu oraz dwukondygna-
cyjnego przeszklonego łącznika. Na 
potrzeby urządzonej zieleni zagospo-
darowany zostanie także teren całej 
działki z ekspozycją na Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich. Obszar, gdzie 
zlokalizowany jest zabytkowy młyn 
obejmuje teren o powierzchni około 
5 tys. m2. Po wojnie został opusz-
czony. W latach 80 i 90 XX wieku 
wznowiono jego działalność, lecz na 
krótko i znów został zamknięty, tym 
razem na stałe. Budynek po młynie 
znajduje się w gminnej ewiden-
cji zabytków miasta Ciechanów. Z 
tego względu koncepcja rozbudowy 
zachowuje jego zabytkową wartość 
oraz uwzględnia historyczne poło-
żenie. Opracowanie dokumentacji 
technicznej planowane jest wstępnie 
do końca tego roku.

UM/TM

Kolejne budynki do renowacji

Na Fabrycznej 
powstanie bar mleczny

Filip z Rodzicami i Ciocią w programie „Sprawa dla reportera”.
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Wizualizacja budynku Parku Kultury „Młyn” przy ul. Nadrzecznej.
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Jak już informowaliśmy w majo-
wym wydaniu PULSU, w związku z 
przejściem na emeryturę zakończył 
służbę wojskową płk dypl. Andrzej 
Wasielewski - Dowódca 5 Mazowiec-
kiej Brygady Obrony Terytorialnej 
im. st. sierż. Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza ps. „Rój”. Zgodnie 
z zapowiedzią, w tym numerze 
przedstawiamy bliżej nowego do-
wódcę, którym został płk Mieczy-
sław Gurgielewicz – dotychczasowy 
zastępca dowódcy 1 Podlaskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej.

Płk Mieczysław Gurgielewicz 
urodził się w 1975 r. Jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Oficer-
skiej im. Stefana Czarneckiego w 
Poznaniu. Przez pierwsze lata służ-
by zawodowej zajmował stanowi-
ska w pododdziałach czołgów 
6 Brygady Kawalerii Pancernej 
w Stargardzie Szczecińskim i 16 
Brygadzie Zmechanizowanej w 
Morągu. Był dowódcą plutonu, 
oficerem operacyjnym batalionu 
i dowódcą kompanii.

W latach 2004-2016 służył w 15 Giżyckiej 
Brygadzie Zmechanizowanej na stanowiskach: 
oficer sekcji, szef sekcji rozpoznawczej i zastępca 
szefa sztabu brygady.

W czasie służby dwukrotnie wykony-
wał obowiązki w ramach Polskich Kon-
tyngentów Wojskowych: w 2007 r. PKW 
UNDOF na Wzgórzach Golan oraz w 
2011 r. PKW w Islamskiej Republice 
Afganistanu.

Od września 2016 r. jest związany z 
Wojskami Obrony Terytorialnej. Służył na 
stanowisku szefa sztabu, następnie zastępcy 
dowódcy 1 Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej.

W życiu kieruje się maksymą: „Ludzie 
zdeterminowani w dążeniu do założonych 
celów są największą wartością jednostki 
wojskowej”. W żołnierzach ceni determi-
nację w dążeniu do osiągania założonych 
celów, otwartość na zdobywanie nowych 

doświadczeń oraz podejmo-
wanie nowych wyzwań. 

Na uroczystość przeka-
zania dowodzenia 5 MBOT 
przybył dowódca Wojsk 
Obrony Terytorialnej gen. 
dyw. Wiesław Kukuła, który 
w swym wystąpieniu wyraził 
przekonanie, iż płk Mieczy-
sław Gurgielewicz, będzie 
godnym następcą płk. Wa-
sielewskiego, a jego doświad-
czenie na stanowisku zastępcy 
dowódcy 1 Podlaskiej Bryga-
dy Obrony Terytorialnej po-
zwoli sprostać stojącym przed 
nim wyzwaniom. 

Z kolei nowy dowódca 
mazowieckich terytorialsów 
powiedział, że zadanie przed ja-
kim staje jest dla niego ogrom-
nym wyzwaniem i wielką 
odpowiedzialnością. - Biorę w 
tym momencie odpowiedzial-

ność za żołnierzy, pracowników, 
funkcjonowanie całej jednostki. 

Myślę ze w tym momencie zaciągam ogromny 
kredyt zaufania u Pana Generała. Zapewniam, 
że będę kontynuował dzieło pułkownika Wa-
sielewskiego - mówił płk Gurgielewicz. 

Nowy dowódca planuje inwestować w 
rozwój żołnierzy, ich kompetencje i talenty. 
Jego priorytetowym obszarem działania 
będzie szkolenie pododdziałów brygady. 
Bardzo ważnym jest dla niego także współ-
praca z lokalną społecznością.

TM

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Nowy dowódca naszej Brygady
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Senator dr Jan Maria Jackowski 
złożył do Prezesa Rady Ministrów 
oświadczenie (odpowiednik po-
selskiej interpelacji) w sprawie 
zmniejszających się wpływów 
podatkowych samorządów tery-
torialnych.

Na problem utraty do-
chodów przez gminy, z tytułu 
obniżenia stawek PIT i odstą-
pienia od pobierania tego po-
datku w przypadku osób do 
dwudziestego szóstego roku 
życia, zwracali naszemu sena-
torowi uwagę samorządowcy.

- Moi rozmówcy wska-
zują na potrzebę rekompen-
saty z powodu wprowadzo-
nych zmian. W związku z 
tym proszę o informację, czy 
jest przewidziany system uzu-
pełniający potencjalne straty 
gmin z tytułu obniżenia stawek 
PIT – czytamy w oświadczeniu senatora 
Jackowskiego.

W imieniu premiera odpowiedzi 
udzielił Tomasz Robaczyński - Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, 
który podkreślił, że samorząd terytorial-
ny jest częścią państwa i w przypadku 
wprowadzenia określonych rozwiązań 
służących celom gospodarczym czy spo-
łecznym, konsekwencje takich działań 
ponosi zarówno budżet państwa, jak i 
samorządy. - Jednocześnie zaznaczyć na-
leży, że w ostatnich latach obserwowany 

jest znaczny wzrost wpływów z tytułu 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych (PIT) jak i podatku dochodowego 
od osób prawnych (CIT). Wzrost ten 
wynika zarówno z dobrej sytuacji ma-
kroekonomicznej, jak również szeregu 
działań mających na celu zwiększenie 
stopnia przestrzegania przepisów podat-
kowych, ograniczających straty z tytułu 
oszustw oraz unikania opodatkowa-
nia. (…) Działania te w sposób trwały 
wpływają na wzrost dochodów z tytułu 
podatków dochodowych. Na uwagę za-

sługują także inne, podjęte 
już działania, dzięki którym 
do samorządów wpływają 
dodatkowe środki np. Fun-
dusz Dróg Samorządowych, 
czy Fundusz Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych. Na 
uwagę zasługuje fakt, iż w 
roku 2018 dochody tych 
jednostek w stosunku do 
roku 2015 z tytułu udziału 
we wpływach z PIT wzrosły 
o 33,6%, a w przypadku 
udziału we wpływach z CIT 
wzrosły o 37% – łącznie o 
ponad 15 mld zł – napisał 
wiceminister Robaczyński.

Poinformował także, 
iż Minister Finansów już 
w ubiegłym roku zwrócił 
się do Sekretarza Strony 
Samorządowej Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego o wskazanie przedsta-
wicieli samorządów do prac w zespole, 
który dokona przeglądu finansów sa-
morządowych i wypracuje propozycje 
zmian w obszarze finansów samorządo-
wych. - Jednocześnie pragnę podkreślić, 
iż Ministerstwo Finansów na bieżąco 
monitoruje i analizuje sytuację finanso-
wą jednostek samorządu terytorialnego, 
m.in. w związku z panującą w kraju epi-
demią COVID-19 – zapewnił w swym 
piśmie Tomasz Robaczyński.

TM

Z pracy parlamentarzystów

Senator pyta o spadek dochodów samorządów

Nowy dowódca 5 MBOT - płk Mieczysław Gurgielewicz.

Senator dr Jan Maria Jackowski.
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Działacie już 6 lat. Jak Szkoła się zmieniała 
przez ten czas?

Szkoła, którą kieruję, jest prowadzona 
przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Za-
wodowego, który prowadzi kilka tego ro-
dzaju szkół na terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Zapewniamy kształcenie 
na poziomie technikum w zawodzie tech-
nik logistyk. Dodatkowo oferujemy mło-
dzieży nauczanie w zakresie przedmiotów 
fakultatywnych, związanych z wybranym 
w trakcie rekrutacji profilem: wojskowym, 
policyjnym czy strażackim.

Doskonale pamiętam początki 
funkcjonowania naszej szkoły. Nie były 
one łatwe, ale dzięki wytężonej pracy 
i zaangażowaniu całego zespołu na-
uczycieli i pozostałych pracowników, 
systematycznie pokonywaliśmy trud-
ności. Historyczna inauguracja dwóch 
pierwszych klas odbyła się 1 września 
2014r., natomiast pierwsze Ślubowanie 
Uczniów klas mundurowych odbyło się  
2 października 2014r. w I Brygadzie Logi-
stycznej w Bydgoszczy.

W ciągu tych sześciu lat dwukrotnie 
zmienialiśmy siedzibę. Od 2017 roku 
szkoła mieści się w Ciechanowie przy ul. 
Płockiej 100. 

Obecnie w naszej szkole uczniowie 
pobierają naukę w dziewięciu oddziałach  
w systemie 4-letnim na podbudowie 
gimnazjum oraz od ubiegłego roku - w 

systemie 5-letnim na podbudowie szkoły 
podstawowej.

Jesteśmy „Srebrną Szkołą” - w ogól-
nopolskim rankingu czasopisma „Per-
spektywy” zajęliśmy drugie miejsce wśród 
techników w Ciechanowie. O wysokiej 
pozycji zadecydowały wyniki egzaminów 
zewnętrznych – maturalnych i zawodo-
wych. Na egzaminie maturalnym z języka 
polskiego i matematyki nasi absolwenci 
uzyskali wynik powyżej 75% średniej kra-
jowej. Mamy powody do dumy i satys-
fakcji z efektów pracy w naszej szkole. Zy-
skaliśmy prawo do określania jej „Srebrną 
Szkołą”. Biorąc pod uwagę krótki czas 
istnienia naszej szkoły, jest to ogromny 
sukces naszych uczniów i nauczycieli.

Przez te kilka lat wypracowali-
śmy również wzorce naszych uczniów  
i absolwentów, którymi są młodzi ludzie, 
posiadający kompetencje do wykonywa-
nia zawodu technik logistyk, otwarci na 
sprawy współczesnego świata, kreatywni 
i empatyczni. Wpajamy im etos Polaka 
– patrioty, przygotowujemy również do 
pracy w służbach mundurowych oraz do 
studiów w tych kierunkach.

Rozpoczęliście budowę nowej siedziby. Jak 
będzie ona wyglądała i na kiedy jest plano-
wane jej oddanie do użytku?

Od wiosny tego roku przy ul. 
Płockiej 100 ruszyła budowa nowe-

go budynku szkoły. Będzie to nowo-
czesny, kilkukondygnacyjny obiekt, 
przygotowany na przyjęcie nowych 
roczników uczniów, nie tylko techni-
kum. Budowa postępuje bardzo szyb-
ko. Jej zakończenie planowane jest w 
kolejnym roku kalendarzowym. Jestem 
przekonany, że inauguracja roku szkol-
nego 2021/2022 nastąpi już w nowej 
siedzibie.

Proszę opowiedzieć o Waszej kadrze dydak-
tycznej.

Kadra pedagogiczna szkoły to wy-
brany zespół profesjonalistów. Zatrud-
niam nauczycieli posiadających pełne 
kwalifikacje do nauczania, a przedmio-
tów zawodowych uczą również na-
uczyciele akademiccy. Przedmioty 
fakultatywne - wojskowe, policyjne i 
strażackie - prowadzą specjaliści służb 
mundurowych. 

Zatrudniona w szkole kadra peda-
gogiczna to wyselekcjonowana grupa 
ludzi, świadoma swoich zadań i w pełni 
oddana pracy zawodowej.

Jak kierowana przez Pana Szkoła radzi sobie 
w czasach pandemii? Co ta sytuacja zmieni-
ła w funkcjonowaniu placówki?

Doświadczenie kadry pedagogicz-
nej jest gwarantem sprostania wyzwa-
niom, jakie ten trudny czas postawił 

przed nami. Uczniowie i nauczyciele 
pracują z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii, przesyłają uczniom 
materiały do czytania, opracowania, 
e-podręczniki, ćwiczenia, nagrywa-
ją filmy z lekcjami z przedmiotów 
znajdujących się w podstawie pro-
gramowej technikum, informują o 
dostępnych lekcjach, filmach i pro-
gramach edukacyjnych na stronach 
internetowych. Poprzez narzędzia 
informatyczne nauczyciele, wycho-
wawcy, uczniowie i ich rodzice są w 
stałym kontakcie ze szkołą. Na miarę 
naszych możliwości staramy się za-
pewnić nadal wysoki poziom kształce-
nia. 8 czerwca rozpoczęły się matury. 
Tegoroczne egzaminy będą nie tylko 
sprawdzianem wiedzy uczniów, ale 
również podsumowaniem starań na-

uczycieli, ich ciężkiej pracy włożonej 
w trud kształcenia uczniów w nowej 
dla nas wszystkich sytuacji. 

Czym się wyróżnia wasza placówka 
wśród podobnych Szkół?

Jest pierwszą i jedyną w swoim 
rodzaju w Ciechanowie. Proponuje 
atrakcyjną ofertę edukacyjną – zawód 
technik logistyk, który jest poszuki-
wany na rynku pracy. Szkoła poszerza 
tę ofertę o kształcenie „mundurowe” 
w kierunkach: wojskowym, policyj-
nym, strażackim i służb więziennych, 
proponując uczniom ciekawe zajęcia 
fakultatywne (sportowe i strzeleckie), 
oraz realizuje innowacyjny program 
wychowania fizycznego.

Jak zachęciłby Pan potencjalnego ucznia, 
by wybrał naukę w Waszej Szkole?

Pierwszym atutem szkoły jest z pew-
nością otrzymanie solidnego wykształ-
cenia w zawodzie, który po ukończeniu 
nauki zapewni pracę. Kolejne atuty, 
przekonujące do wyboru Mundurowej 
Szkoły Technicznej, to dodatkowa oferta 
kształcenia mundurowego, zdobywanie 
awansów i umiejętności strzeleckich, 
uczestnictwo w kursach samoobrony oraz 
branżowych. Wszystko to odbywa się w 
atmosferze życzliwości i otwartości na po-
trzeby indywidualne każdego ucznia. 

Niewątpliwym atutem naszej 
szkoły są jej osiągnięcia edukacyjne, 
potwierdzone – jak wcześniej wspo-
mniałem – miejscem w ogólnopol-
skim rankingu „Perspektyw” – Tar-
czą „Srebrnej Szkoły”.
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z Janem Starczewskim – dyrektorem Mundurowej Szkoły Technicznej 
Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie

Jesteśmy „Srebrną Szkołą”
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MARIUSZ DŁUGOŁĘCKI
Koordynator Rozwoju Sieci Domu Ubezpie-

czeniowego Spectrum

W obecnym czasie widzimy potrzebę wyraź-
nego podkreślenia roli, jaką pełni agent ubezpie-
czeniowy oraz wskazania nowoczesnych rozwią-
zań telekomunikacyjnych jako nowego kanału 
komunikacji pomiędzy agentem i klientem.

Dookreślając rolę doradcy ubezpieczeniowe-
go Domu Ubezpieczeniowego Spectrum szcze-
gólną uwagę musimy zwrócić na misję, która 
koncentruje się wokół zapewnienia klientowi 
bezpieczeństwa. Agent ubezpieczeniowy przyj-
muje na siebie odpowiedzialność za ograniczenie 
konsekwencji nieprzewidzianych sytuacji, w któ-
rych może znaleźć się klient wcale tego nie planu-
jąc i zupełnie wbrew swojej woli.

Według raportu GUS blisko 90% Polaków ko-
rzysta z Internetu. Zdecydowana większość do tego 
celu używa swojego smartfona. Dla agenta ubez-
pieczeniowego to wiadomość mówiąca o tym, że 
powinien korzystać z nowych technologii i rozwijać 
kanały komunikacji. Dziś praktycznie każde ubez-
pieczenie klient może kupić z dowolnego miejsca i 
bez konieczności spotkania z agentem.

Każdą polisę klient może otrzymać mailem lub 
odebrać w Panelu Klienta Domu Ubezpieczenio-
wego Spectrum. Panel Klienta to również swego 
rodzaju bezpieczny portfel polis. Klient znajdzie 
tu wszystkie swoje polisy, zarówno te aktualne jak 
również archiwalne, te które już się skończyły. W 
każdym przypadku klient może sprawdzić co jest 
ubezpieczone i w jakim zakresie, formę płatności 
lub kiedy ubezpieczenie się kończy. Ponadto klient 
po zalogowaniu się do Panelu Klienta może zgłosić 
np. sprzedaż pojazdu, wypowiedzieć ubezpieczenie 
lub skontaktować się ze swoim doradcą.

RENATA JEZIÓŁKOWSKA
Rzecznik prasowy Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Warszawie

Pandemia obnażyła problemy, z jakimi 
zmaga się ochrona zdrowia w Polsce. Leka-
rze w czasie epidemii zgłaszali do naszej izby 
mnóstwo nieprawidłowości w działaniu 
systemu, braki w podstawowych środkach 
ochronnych, naginanie procedur, chaos w 
zmieniających się przepisach, bezprawne 
kierowanie do zwalczania epidemii, np. 
lekarek w ciąży czy lekarzy mających małe 
dzieci i dzieci niepełnosprawne. To co dzie-
je się w wielu szpitalach, to o czym mó-
wią lekarze różni się od tego, jak sytuacja 
przedstawiana jest podczas konferencji pra-
sowych. Zwłaszcza, gdy odgórnie zakazuje 
się publicznych wypowiedzi pracownikom 
medycznym. 

Nasz kraj, zresztą jak wiele innych, nie 
był przygotowany na epidemię. Nie ma sensu 
zaklinać rzeczywistości, że było inaczej. Izo-
lacja społeczna i zamrożenie gospodarki to 
tymczasowy środek zapobiegawczy, bo gdyby 
jednocześnie zachorowało tak wiele osób jak 
np. we Włoszech, nasz system ochrony zdro-
wia mógłby tego po prostu nie udźwignąć. 
Epidemia pokazała, że zdrowie jest kluczo-
we dla funkcjonowania państwa, że sektora 
ochrony zdrowia nie można dłużej zaniedby-
wać. Ochrona zdrowia jest od lat niedofi-
nansowana, o czym nasza izba alarmuje. Pro-
blemy pogłębiają się. Jaskrawy przykład to 
środki ochrony osobistej. Jak lekarze mogą 
pomagać pacjentom w czasie epidemii, jeżeli 
sami nie są dobrze zabezpieczeni? To tak jak-
by strażak został wysłany do gaszenia pożaru 
bez odpowiedniego zabezpieczenia, czy żoł-
nierz miałby z pięściami rzucać się na czołgi. 
Sprawa z góry przegrana. W sytuacji lekarza 
konsekwencją jest zakażenie, a to skutkuje 
nie tylko jego chorobą, ale wyłączeniem z 
możliwości pomagania pacjentom. 

W tym wszystkim jest jeszcze kwestia testów, 
do których dostępność wcale nie jest łatwa. Re-
gularne lub chociażby łatwo dostępne testowa-
nie wtedy, gdy medyk ma przesłanki do tego, 
że może być chory, pozwoliłoby ograniczyć i 
uniknąć powstawania ognisk w szpitalach wśród 
personelu.

Nasza izba, zgodnie ze swoją ideą „Izba dla le-
karzy” reaguje na zgłaszane problemy i potrzeby, 
organizując pomoc i wsparcie. To m.in. wspar-
cie prawne, psychologiczne, odszkodowania dla 
zakażonych w pracy stu lekarzy (pula ta została 
już wyczerpana), wymazówki – by usprawnić wy-
konanie testu na COVID-19, dystrybucja wśród 
wszystkich lekarzy na Mazowszu pakietów środ-
ków ochrony indywidualnej zakupionych przez 
Fundację Lekarze Lekarzom dzięki darczyńcom.

W tym miejscu musze podkreślić ogrom-
ną rolę pomocy płynącej od społeczeństwa, 
stanowiącej realne wsparcie. Szycie masek, 
drukowanie przyłbic, przekazywanie sprzętu 
ochronnego, pomoc medykom w codzien-
nych sprawach, udostępnianie mieszkań 
na czas izolacji i kwarantanny, dostarczanie 
posiłków, ważne gesty solidaryzowania się. 
Smutne jest to, że trzeba było w ten sposób 
łatać dziury w systemie. Społeczna pomoc 
nie może systemu wyręczać, dlatego teraz 
jeszcze bardziej trzeba nagłaśniać potrzebę 
gruntownych zmian w opiece zdrowotnej. 
Jako izba mówimy o tym głośno w mediach, 
zwracamy się do polityków, organizujemy 
kampanie społeczne i wydarzenia. Ostatnim 
była debata z kandydatami na prezydenta „Z 
sercem po stronie zdrowia”. Finalnie wziął w 
niej udział tylko jeden z sześciu zaproszonych 
gości. Dwóch wycofało się dzień wcześniej. 
Trzech nie wykazało gotowości do udziału 
w wydarzeniu 4 czerwca. Dla nieobecnych 
przygotowane były puste fotele. Trudno nie 
odnieść wrażenia, że puste fotele pokazują 

podejście polityków do tematu zdrowia. Te-
matu niewygodnego i trudnego, ale przecież 
nie ma nic ważniejszego niż zdrowie.

BARBARA KAMIŃSKA 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Cie-

chanowie

Od momentu pojawienia się pandemii CO-
VID-19 postawiłam sobie jako główny cel, aby 
wybrać taką opcję zdalnej pracy, która będzie 
wychodziła naprzeciw oczekiwaniom uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Trochę to robiliśmy po 
omacku, przecież nie było gotowych rozwiązań i 
nie mieliśmy do czynienia z takim stylem pracy. 
Bazowaliśmy na swojej wiedzy, doświadczeniu, 
ale także na intuicji i sprawdzonych modelach 
pracy zdalnej. 

Mam wspaniały zespół nauczycieli i współ-
pracowników, którzy wspierali moje działania w 
obszarze edukacji zdalnej i wdrażaniu nowocze-
snej technologii informatycznej. Dzięki tej pracy 
szybko została wprowadzona platforma eduka-
cyjna. Nie ukrywam, że na początku pandemii i 
jednocześnie edukacji na odległość, towarzyszył 
wszystkim olbrzymi stres i obawa, jak to wszyst-
ko będzie działać i czy spełni swoje funkcje. Ale 
świetnie poradziliśmy sobie i po niedługim czasie 
większość nauczycieli dobrze posługiwała się tech-
nologiami informatycznymi w swojej codziennej 
pracy. Dużym problemem był także dostęp do 
Internetu, sprzętu komputerowego, jakością po-
łączeń, przeciążeniem sieci. Pozyskiwałam sprzęt 
komputerowy używany, była też możliwość wy-
pożyczenia komputerów ze szkoły. W trakcie 
zdalnej pracy musimy monitorować, czy żadne 
dziecko nie jest wykluczone z systemu zajęć na 
odległość. Udało się to uzyskać dzięki współpracy 
dyrekcji z wychowawcami i pedagogiem.

Ponadto uczniowie objęci są wsparciem i 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie 
zajęć online, konsultacji i rozmów. Staramy się 
szybko reagować na sygnały. Nauczyciele są w 
ciągłym kontakcie z uczniami, rodzicami. Pro-
wadzone są również konsultacje uczniów z na-
uczycielami oraz opieka świetlicowa. Uczniowie 
i rodzice bardzo pozytywnie wyrażają się o ko-
rzystaniu z platformy edukacyjnej podczas zajęć 
zdalnych.

Staram się także wspierać swoich nauczycieli 
i pracowników. Wspólnie rozwiązujemy proble-
my, a w chwilach trudnych podtrzymuję ich na 
duchu. Myślę, że w takiej sytuacji wszyscy pra-
gniemy zrozumienia i życzliwości drugiej osoby. 
W trakcie pandemii szkoła pracowała zarówno 
zdalnie, jaki i stacjonarnie. Przeprowadzone zo-
stały pilne remonty, prace porządkowe i dezyn-
fekcyjne oraz pielęgnacja terenów zielonych 
wokół szkoły. Jesteśmy stęsknieni za pracą w nor-
malnych warunkach i czekamy na informacje, 
kiedy dzieci wrócą do szkoły.

DARIUSZ MARCHLEWSKI
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kom-

batant” w Ciechanowie

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w 
Ciechanowie w porozumieniu ze Starostą Cie-
chanowskim od dnia 10.03.2020 r. wyprzedza-
jąc wiele innych instytucji wprowadził procedurę 
potwierdzoną zarządzeniem Dyrektora Domu 
o zakazie odwiedzin mieszkańców – ze względu 
na trudną sytuację epidemiologiczną związaną 
jak się później okazało, z wprowadzeniem na 
terenie całego kraju stanu pandemii. Podjęliśmy 
taką decyzję w trosce o naszych mieszkańców. 
Pracownicy prowadzili rozmowy i przygotowy-
wali mieszkańców na sytuację, która ma miejsce 
cały czas w naszym Domu – na ograniczenia, a 
w pewnym momencie brak możliwości wyjścia 
mieszkańców poza teren DPS-u.

Od samego początku staraliśmy się stanąć 
na wysokości zadania, żeby zapewnić i dbać o 
bezpieczeństwo naszych podopiecznych i pra-
cowników. Wprowadzaliśmy etapowo, ale też i 
z naciskiem na konsekwencję w realizacji przy-
ziemnych, codziennych zasad utrzymania hi-
gieny osobistej mieszkańców tj. mycia rąk, ich 
dezynfekcji, noszenia masek, ograniczenie kon-
taktów ze współlokatorami. Na nowo trzeba 
było organizować życie zbiorowe mieszkańców z 
ograniczeniem wzajemnego kontaktu oraz uni-
kaniem spotkań grupowych.

Musieliśmy się tak przeorganizować, żeby za 
pomocą e-porady leczyć mieszkańców, będąc w 
kontakcie z lekarzami przychodni, którzy w do-
bie koronawirusa praktycznie do dnia dzisiejsze-
go leczą mieszkańców przez telefon, opierając się 
na informacjach personelu medycznego DPS-u.

Tutaj należy wspomnieć o tym, że dnia 
13.05.2020 r. testowaliśmy wszystkich pracow-
ników DPS-u. Testy finansowane były przez Ma-
zowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki 
Społecznej. U żadnego z badanych pracowników 
nie stwierdzono koronawirusa. Żaden pracow-
nik i mieszkaniec ze względu na pobyt i pracę w 
DPS-ie nie został objęty kwarantanną domową.

Codziennie – nadal monitorujemy tempera-
tury u pracowników rozpoczynających pracę, co-
dziennie mieszkańcy w trakcie głównych posiłków 
mają sprawdzaną temperaturę ciała. Osoby, które 
według personelu medycznego uznawane są okre-
sowo za chore kierowane są bezzwłocznie na pora-
dy lekarskie lub w sytuacjach zagrażających życiu 
- do szpitala. Badania przesiewowe w szpitalu w 
żadnym przypadku nie potwierdziły u naszych 
mieszkańców COVID 19. W trakcie epidemii 
siedmiu mieszkańców przebywało w szpitalu.

Przygotowaliśmy też pomieszczenia (zgodnie 
z wytycznymi jednostek nadzorujących) izolacji 
mieszkańców na wypadek ewentualnej sytuacji 
zastosowania kwarantanny. Na szczęście nie mu-
sieliśmy ich na razie używać.

Początki funkcjonowania w okresie pande-
mii były trudne, m.in. z uwagi na brak możli-
wości zakupu podstawowych środków ochrony 

Jak sobie radzimy w czasach pandemii?
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osobistej tj. masek, płynów dezynfekcyjnych, 
przyłbic, fartuchów, rękawic jednorazowych. Po-
dejmowaliśmy wiele prób zakupu – komentując w ze-
spole kontrowersyjne 200-300% wzrosty cen danych 
produktów. 

Trudna sytuacja dotyczyła też wyciszenia – wśród 
mieszkańców, uspokajania i tłumaczenia mieszkańcom 
naszej sytuacji, tego jak należy się w niej odnaleźć.

Mieszkańcy DPS „Kombatant” ze względu na 
wiek oraz wielonarządowość chorób są według danych 
statystycznych grupą najbardziej narażoną na korona-
wirusa. Mając na uwadze jak wiele domów ucierpiało, 
jak trudne decyzje przyszło podejmować władzom – 
należy cieszyć się, że naszych 105 mieszkańców ma się 
dobrze i czuje się bezpiecznie – to były zawsze nasze 
priorytety.

Opiekunowie, pielęgniarki, instruktorzy, panie 
pokojowe, pracownicy socjalni - to osoby, które przez 
24 godziny są z mieszkańcami i w trakcie czasu zagro-
żenia zakażenia się koronawirusem w sposób odpowie-
dzialny starali się zapewnić mieszkańcom całodobową, 
dobrą opiekę.

Pracownicy w sposób bardzo oddany podchodzili 
do tego tematu – za co bardzo im dziękuję.

W tym trudnym dla wszystkich czasie – korzysta-
liśmy z pomocy różnych instytucji, najczęściej z zaso-
bów PCK Oddział w Ciechanowie, gdzie pracownicy 
uzupełniali nasze bieżące potrzeby ze środków prze-
kazanych przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego. W 
sposób ciągły zapewniali dużą część potrzebnych do 
codziennego funkcjonowania środków ochrony oso-
bistej i środków dezynfekujących dla pracowników i 
mieszkańców.

Chcemy szczególnie podziękować Zarządowi Po-
wiatu Ciechanowskiego, Pani i Panu Staroście, Ma-
zowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu - Wydział 
Polityki Społecznej, osobom prywatnym oraz Banko-
wi Żywności w Ciechanowie za wsparcie nas w tym 
szczególnym i trudnym okresie.

MONIKA LEMANOWICZ
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Ciechanowie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 
pandemii nie ograniczył zakresu swojej działalności. 
Jedynym ograniczeniem był sposób obsługi interesan-
tów. Interesanci nie wchodzili bezpośrednio do budyn-
ku, dokumenty były składane do odpowiedniej urny, 
w której następnie przechodziły kwarantannę. 

Ograniczeniu podlegała praca pracowników w te-
renie zgodnie z zaleceniami Wojewody. Tam gdzie nie 
było bezwzględnej konieczności, wywiady środowi-
skowe odbywały się telefonicznie. Pomimo tego było 
wiele sytuacji, w których trzeba było interweniować. 
W takich sytuacjach pracownicy byli zabezpieczeni 
we wszystkie środki ochrony osobistej. W związku z 
wprowadzanymi obostrzeniami zostało utworzone 
„pogotowie zakupowe”, które świadczyło usługi dla 
mieszkańców miasta. W tym miejscu pragnę podzię-
kować wszystkim, którzy zgłosili swoją gotowość do 
działania: WOPR, WOŚP, Hufiec ZHP Ciechanów, 
Maciej Gwarecki, Stowarzyszenie Ciechanowska Eks-
plozja, Krzysztof Sękowski i tym którzy ją realizowali, 
czyli pracownikom MOPS w Ciechanowie. 

Wszystkie świadczenia były wypłacane na bieżąco 
w ustalonych terminach. Do działań MOPS należało 
i nadal należy koordynowanie dostarczanie żywności 

do osób przebywających w kwarantannie na terenie 
miasta. W tym zakresie współpracujemy z Bankiem 
Żywności oraz Wojskami Obrony Terytorialnej. 

Dwie placówki działające w strukturach ośrodka, 
tj. Placówka Wsparcia Dziennego oraz Dzienny Dom 
Senior+, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody były 
w tym okresie zamknięte. Jednak podopieczni pla-
cówek znajdowali się pod stałą opieką pracowników. 
Codziennie dostarczali oni ciepłe posiłki do domów 
seniorów i pomagali w załatwianiu bieżących spraw. 
Pracownicy wspomnianych jednostek byli zaangażo-
wani również w rozdysponowanie maseczek ochron-
nych dla mieszkańców Ciechanowa. 

Obecnie ośrodek jest otwarty dla interesantów, 
jednak przestrzegamy reżimu sanitarnego tj.: dezyn-
fekcja rąk, maseczki ochronne oraz limit interesantów 
do 4 osób w budynku.

AGATA PAWŁOWSKA
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie 

Zajęcia w szkołach nie odbywają się od 12 mar-
ca. Patrząc na to, co działo się w innych krajach, 
przeczuwałam od początku, że czeka nas długa po-
dróż, że może to być trudny czas dla nauczycieli i 
uczniów. Podstawą edukacji, w mojej ocenie, jest 
bowiem relacja i nawiązywanie kontaktu. Jest to 
trudne do realizacji w formule on-line. Spodziewa-
łam się więc, że zdalna edukacja będzie dużym wy-
zwaniem dla polskiej szkoły. I się nie pomyliłam… 
chociaż efekty kreatywności i mądrości nauczycieli, 
w połączeniu z umiejętnością radzenia sobie z pro-
blemem braku bezpośredniego kontaktu z ucznia-
mi, zaskoczyły mnie bardzo.

Zdalne nauczanie, które z dnia na dzień stało 
się faktem, na wiele szkół, uczniów i rodziców nało-
żyło ciężar nie do udźwignięcia. Brak komputera lub 
tylko jeden w wieloosobowej rodzinie, brak dostępu 
do Internetu lub ograniczony dostęp, w połączeniu 
ze stresem i lękiem wynikającym z trudnej sytuacji, 
to tylko nieliczne czynniki determinujące możliwość 
prowadzenia bądź uczestniczenia w lekcjach on-line. 
Paradoksalnie brak pomysłu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na realizację zdalnego nauczania i przepisy 
rozporządzeń na tę okoliczność, dające dużą autono-
mię dyrektorom szkół w doborze form i metod reali-
zacji tego wyzwania sprawiły, że każda szkoła (w tym 
zarządzana przeze mnie Szkoła Podstawowa nr 6 w 
Ciechanowie) miała możliwość zastosowania rozwią-
zań na swoją miarę. 

Przekonaliśmy się, że nauka zdalna jest o wiele 
bardziej męcząca niż przed tablicą. Dużo więcej wy-
maga od nauczyciela. Tymczasem nikt nas nie przygo-
tował do tego, żebyśmy uczyli zdalnie. Nie mieliśmy 
żadnych szkoleń z tego zakresu. Niewiele jest kon-
struktywnych działań, które zaznajamiają nauczyciela 
ze światem wirtualnym i jego możliwościami w zdalnej 
edukacji. Dobrze, że nauczyciele mimo powszechnego 
braku szacunku do tej trudnej i odpowiedzialnej pra-
cy, chcą się rozwijać. Zapewne nie wszyscy… w mojej 
szkole też są tacy, którzy nie najlepiej dźwignęli ciężar 
zdalnych lekcji. W ocenie ogólnej myślę, że finał jest 
jednak satysfakcjonujący.

Domniemam, że w oświacie nie ma osoby, która o 
mijającym roku szkolnym mówiłaby ciepło. Od wrze-
śnia nie chcielibyśmy wracać do zdalnej rzeczywistości! 
Dostrzegamy jednak plusy zastosowanych rozwiązań. 

Za wcześnie, aby o tym mówić. Potrzeba perspektywy 
czasu aby ocenić „ślad” zdalnego nauczania w prze-
strzeni szkolnej. Doświadczenia, jak w każdej dziedzi-
nie życia są bezcenne, pozwalają modyfikować nasze 
działania i korzystać z tego co dobre. Pozostaje mieć 
nadzieję, że o zdalnej edukacji za chwilę będziemy 
mówić w czasie przeszłym i korzystać z tego co w niej 
dobre.

WIESŁAWA PEŁKA
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Ciechanowie

Od 12 marca br. praca w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego przy ul. Kopernika 7 bardzo się zmieni-
ła. Wszyscy byliśmy zaniepokojeni, że epidemia dotar-
ła również do nas. Należało zmienić wszystkie plany, 
dostosować pracę i naukę do nowych warunków.

Marzec to czas wytężonej pracy w CKU, seme-
stry szóste liceum za chwilę kończą zajęcia, przed nimi 
ostatnie egzaminy semestralne, przygotowania do ma-
tury. W placówce ruch związany z przygotowaniami 
do nowej rekrutacji, organizacja egzaminu matural-
nego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - i 
nagle wszystko trzeba dostosować do nowej korona-
wirusowej rzeczywistości. Bardzo szybko zmieniliśmy 
zasady pracy ze słuchaczami. Włączyliśmy nauczanie 
zdalne, prace kontrolne słuchacze przesyłali za pomo-
cą poczty elektronicznej, egzaminy zmieniły formę - 
zrezygnowaliśmy z części ustnej, część pisemna miała 
formę pracy zaliczeniowej. Mimo wielu trudności 
- nasi słuchacze to przecież ludzie dorośli, mający czę-
sto również dzieci w wieku szkolnym, udało się nam! 
Mieliśmy kontakt ze wszystkimi słuchaczami, wszyscy 
słuchacze semestrów VI ukończyli szczęśliwie szkołę, 
pozostali w dalszym ciągu uczą się zdalnie.

Ten ciężki egzamin organizacyjny zdali na szóstkę 
zarówno słuchacze, jak i przede wszystkim nauczyciele. 
Jest to również w dużej mierze zasługa pracowników 
administracji, którzy mimo początkowo rotacyjnej 
pracy zdalnej, zawsze i o każdej porze byli zaangażowa-
ni w organizację naszej wspólnej pracy.

Przed nami chyba najtrudniejszy moment - eg-
zaminy zewnętrzne. Jesteśmy dobrze przygotowani, 
mamy odpowiednie procedury, wszyscy jesteśmy 
przeszkoleni zarówno w nowych procedurach prze-
prowadzania egzaminów jak i procedurach bezpie-
czeństwa na terenie placówki w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku 
COVID-19. Utrzymujemy kontakt z naszymi ab-
solwentami, którzy przystępują do egzaminu matu-
ralnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
Mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach z 
poszczególnych przedmiotów, są poinformowani o 
wyjątkowych warunkach przeprowadzania tych eg-
zaminów. Informacje znajdują się na stronie inter-
netowej szkoły, odpowiadamy słuchaczom na maile, 
telefony, udzielamy porad i wyjaśnień.

Chociaż dobrze sobie radzimy w tym trudnym 
okresie, to jednak pandemia bardzo utrudniła nam 
funkcjonowanie. Rekrutacja na nowy rok szkolny nie 
wygląda tak, jak zwykle. Zazwyczaj z wieloma osobami 
rozmawialiśmy osobiście, czy to w szkołach niższego 
szczebla, czy na organizowanych Targach Edukacyj-
nych. W tym roku jest trochę inaczej. Proponujemy 
od września zarówno naukę w liceum ogólnokształcą-
cym, jak i szkole policealnej w zawodzie technik admi-

nistracji, technik bhp i opiekunka dziecięca oraz wiele 
kursów zawodowych. Utrudniony mamy kontakt z 
przyszłymi słuchaczami. Pozostał kontakt telefoniczny, 
mailowy, Facebook, strona internetowa. Mam tylko 
nadzieję, że od września nasi słuchacze będą mogli już 
osobiście wziąć udział w zajęciach. Czekamy na Was!

PRZEMYSŁAW ZADROŻNY
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ciechano-

wie (przy ul. Kruczej)

Stan epidemii wywoływany przez  koronawi-
rusa  SARS-CoV-2, stał się wielkim sprawdzianem 
dla wszystkich służb i władz na całym świecie, to 
także sprawdzian z solidarności społecznej i udzie-
lanej pomocy osobom najbardziej zagrożonym na 
zachorowanie.

DPS na Kruczej jest jednostką bardzo specyficz-
ną na terenie naszego powiatu, zajmującą się osoba-
mi przewlekle psychicznie chorymi z całego kraju, 
potrzebującymi całodobowej opieki. Mieszkańcy na-
szego Domu w dużej mierze są osobami aktywnymi 
i w coraz większym stopniu osobami młodymi, a to 
powoduje znacznie większy nakład pracy i atencji pra-
cowników nad naszymi Mieszkańcami. 

Pierwsze działania wspólnie z władzami powiatu 
wprowadziliśmy już 10 marca br., tj. pomiędzy pierw-
szym  zakażeniem tym wirusem na terenie kraju (4 
marca 2020) a 20 marca, od kiedy rozporządzeniem 
ministra zdrowia, obowiązuje w Polsce stan epidemii. 

Zamknięcie Domu dla odwiedzających, wyjścia 
tylko w niezbędnych i ratujących życie sprawach, pod 
nadzorem opiekunów i pracowników DPS; stosowa-
nie środków ochrony osobistej (maski, przyłbice, rę-
kawiczki, środki dezynfekujące) od wejścia na teren 
DPS i na każdym oddziale zespołu budynków; 
mierzenie temperatury zarówno Mieszkańcom, 
jak i pracownikom; oddzielenie pracowników i 
Mieszkańców z poszczególnych działów, by ogra-
niczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa, 
jak też rezygnacja z pracy pielęgniarek na umowy 
zlecenie, które pracowały w szpitalu, to elemen-
ty które pozwoliły zminimalizować ewentualne 
ryzyko.

Najcięższy czas jaki przeszli nasi Mieszkań-
cy przez ograniczenia w komunikowaniu się ze 
światem zewnętrznym był minimalizowany dzię-
ki możliwości korzystania przez nich z prawie 
6-hektarowego terenu parkowego znajdującego 
się przy DPS.

Wsparcie materiałowe, w pierwszym naj-
ważniejszym momencie, przez władze samorzą-
du powiatowego, jak też spotkania aranżowane 
przez Starostę Joannę Potocką-Rak przy udziale 
służb mundurowych wspierających działania i 
władz szpitala, także były cenną pomocą.

Są jednak także te gorsze strony jakie SAR-
S-CoV-2 przez długi czas powodował: zakaz 
przyjmowania Mieszkańców, co wpływa na bu-
dżet jednostki, zwiększone koszty na ochronę 
osobistą i środki dezynfekujące, a przede wszyst-
kim permanentny podwyższony stan gotowości 
spowodowany niepewnością jutra, który wpływa 
negatywnie na zdrowie pracowników.

Miejmy nadzieję, że trudny czas w niedłu-
gim okresie minie bezpowrotnie, czego wszyst-
kim życzę.



14
www.pulsciechanowa.plna tapecie

Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej w Ciechanowie 
Sp. z o. o. za ponad 12 milio-
nów złotych przebuduje sie-
ci ciepłownicze w mieście. 
PEC pozyskało ponad 8,5 
mln zł bezzwrotnej dotacji 
na realizację tego zadania.

PEC pozyskało z 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej do-
tację w kwocie 8.510.268 
zł na przeprowadzenie 
projektu modernizacji 
systemu ciepłowniczego 
w mieście, mającego na 
celu ograniczenie strat 
przesyłu i dystrybucji ciepła. Całkowi-
ty koszt projektu to 12.317.318,40 zł. 
Składają się na niego kwota przyznanej 
bezzwrotnej dotacji, pożyczka zwrotna 
z NFOŚiGW w kwocie 1.501.812 zł 
oraz kwota VAT finansowana ze środ-
ków własnych.

Zakres projektu obejmuje popra-
wę bezpieczeństwa systemowego przy 
przesyłaniu ciepła poprzez budowę sie-
ci cieplnej w celu wyłączenia wyeksplo-
atowanej napowietrznej sieci ciepłow-
niczej oraz wymianę izolacji termicznej 
na sieci kanałowej.

Dzięki realizacji projektu polega-
jącego na modernizacji systemu cie-
płowniczego (sieci i węzłów cielnych) 

w znaczący sposób ulegnie poprawie 
sprawność przesyłu i dystrybucji energii 
cieplnej na terenie miasta. Jego kierun-
kowym celem jest wdrażanie polityki 
energetycznej w zakresie oszczędności 
w wykorzystaniu energii cieplnej na 
szczeblu gminy. Podstawowym celem 
przebudowy systemu ciepłowniczego 
jest redukcja emisji gazów cieplarnia-
nych oraz pozostałych zanieczyszczeń 
do atmosfery.

Po podpisaniu umów na dofinan-
sowanie z NFOŚiGW ogłaszane będą 
przetargi na realizację zadania. Roboty 
wykonawcze będą mogły rozpocząć się 
po sezonie zimowym.

UM/TM

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie

8,5 mln zł dla PEC

PEC pozyskał 8,5 mln zł bezzwrotnej dotacji na moderniza-
cję systemu ciepłowniczego.
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ogłoszenie

Jaki był dla Uczelni kończący się właśnie rok 
akademicki?

Jedyny w swoim rodzaju. Rozpo-
czął się zmianą nazwy Uczelni oraz na-
daniem jej imienia profesora Ignacego 
Mościckiego, a także rekordową w hi-
storii ilością studentów, a kończy się w 
atmosferze pandemicznych ograniczeń, 
które nie pozwoliły na organizację co-
rocznego Święta Uczelni, studenckich 
Juwenaliów i zaplanowanych na kwie-
cień i maj konferencji naukowych.

Jak Uczelnia radzi sobie w dobie pandemii 
koronawirusa?

Najgorsze były pierwsze tygodnie 
po wprowadzeniu ograniczeń marco-
wych. Później wszyscy się przestawili na 
pracę zdalną oraz kształcenie studen-
tów z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. Po świętach 
wielkanocnych decyzją wojewody ma-
zowieckiego jedno piętro naszego aka-
demika zostało przeznaczone, gdyby 
taka konieczność zaistniała, na izola-
torium. Dzięki Bogu takiej konieczno-
ści nie było i mam nadzieję, że już nie 
będzie. Od maja nastąpiło pewne po-
luzowanie w obostrzeniach, co zwłasz-
cza przy realizacji zajęć praktycznych, 
a także praktyk studenckich - głównie 
myślę tu o studentach ostatnich lat stu-
diów - było bardzo oczekiwane. Obec-
nie jesteśmy w fazie zaliczeń, egzami-
nów, a także obrony prac inżynierskich 
oraz licencjackich.

Nie można było zorganizować 4 
czerwca Święta Uczelni, choć na tę 
okazję znany ciechanowski artysta i 
przyjaciel naszej Uczelni, Marek Za-
lewski, wyrzeźbił popiersie naszego 

Patrona. Nadal obowiązują ogranicze-
nia dotyczące organizacji i udziału w 
konferencjach naukowych, wyjazdów 
zagranicznych studentów, badań na-
ukowych pracowników za granicą. 
Pandemia opóźniła też tegoroczny ka-
lendarz wyborczy. Dopiero w czerwcu 
rozpoczyna się procedura wyboru no-
wych władz Uczelni, która zakończy się 
w lipcu, aby od września można było 
przygotowywać się do nowego roku 
akademickiego.

W tym roku nie będzie Juwenaliów. To 
duża strata dla studentów i mieszkańców 
miasta, którzy bardzo tę imprezę polubili. 
Wiem, że Pan Rektor nie zajmuje się nauko-
wo wirusologią, ale czy sądzi Pan że za rok 
sytuacja epidemiologiczna wróci do normy i 
będziemy mogli się wspólnie bawić na tym 
studenckim święcie?

Mam nadzieję, że przyszły rok bę-
dzie „wielkim oddechem” nie tylko dla 
naszej Uczelni, i wszystko powoli wróci 
do normalności. Oby różne społeczno-
-gospodarcze konsekwencje pandemii 
nie dały się odczuć w naszej codzien-
ności. Myślę więc, że Juwenalia odbę-
dą się już bez żadnych przeszkód. Tym 
bardziej, że przyszły rok kalendarzowy 
to jubileusz 20-lecia naszej Uczelni.

Jak pandemia wpływa na organizację i ter-
miny rekrutacji?

Rekrutacja rusza od 9 czerwca. Już 
od kilku lat odbywa się u nas elektro-
niczna rejestracja kandydatów, przynaj-
mniej na pierwszym etapie, więc myślę, 
że nie będzie tu problemów. Pierwszy 
etap rekrutacji kończy się 10 wrze-
śnia. Jednak ograniczenia wynikające 
z pandemii spowodowały, że rekrutację 
uzupełniającą będziemy w tym roku 
prowadzili do 10 października. Jeżeli 
więc ktoś naprawdę będzie chciał u nas 
studiować, to na pewno zdąży. 

Rok temu uruchomiliście studia magister-
skie. Jakim zainteresowaniem się cieszą?

Gdy chodzi o studia magisterskie 
z pielęgniarstwa liczba chętnych była 
tak duża, że nie mogliśmy wszystkich 
przyjąć. Mam nadzieję, że w tym roku 
wszyscy zostaną przyjęci. Wielkim za-
interesowaniem cieszy się również kie-
runek zarządzanie (studia magisterskie 

dwuletnie), i to zarówno w formie stu-
diów stacjonarnych, jak i niestacjonar-
nych. Pięcioletnie studia magisterskie 
(jednolite) na kierunku pedagogika 
były dla nas sporym wyzwaniem. Ale 
mamy studentów i już są nowi chęt-
ni, którzy czekają. Jak widać decyzje 
o otwarciu tych studiów były słuszne. 
Obecnie szykujemy się do otwarcia ko-
lejnych studiów magisterskich na kie-
runku praca socjalna.

Jak zachęciłby Pan potencjalnego studenta 
do rozpoczęcia nauki w PUZ?

Nie szukajcie Państwo zbyt dale-
ko tego co macie blisko. Na przygodę 
z wielkomiejskością przyjdzie jeszcze 
czas. Darmowe studia na państwowej 
uczelni to naprawdę wielka szansa dla 
Was. Pandemia pokazała, że bliżej swo-
ich zawsze jest łatwiej, a ze statystyk 
zachorowalności widać, że też bezpiecz-
niej.

Przy okazji nie sposób nie zapytać o bada-
nia naukowe, które Pan Rektor prowadził w 
ubiegłym roku w Niemczech. No i nad czym 
obecnie Pan pracuje?

W minionym roku prowadziłem 
badania naukowe na uniwersytecie w 
Getyndze i w Würzburgu w ramach 
projektu badawczego KAAD (Kato-
lickiej Agencji Wymiany Naukowej). 
Zajmowałem się życiem synodalnym 
w niemieckich i polskich diecezjach 

na przełomie XIV i XV wieku. Pierw-
sze wyniki tych badań zostaną opu-
blikowane w tym roku. Dodam, że 
w dwóch bibliotekach niemieckich 
natrafiłem na ślad średniowiecznych 
rękopisów zawierających łacińskie sta-
tuty synodalne diecezji bamberskiej z 
1378 i 1402 r., które może w przy-
szłości wydam. Poza pracą badaw-
czą miałem też okazję uczestniczyć 
w warsztatach ze studentami z Azji, 
Afryki i Ameryki Łacińskiej (stypen-
dystami KAAD), którzy studiują na 
uniwersytecie w Getyndze. Po 10 la-
tach od mojego powrotu do Polski to 
było wyjątkowe spotkanie. To wszyst-
ko, czym przez 8 lat żyłem na co dzień 
w środowisku naukowym Getyngi, 
dziś wygląda już nieco inaczej. Niby 
tak niedawno, a jednak inaczej. Nato-
miast co do drugiego pytania, kończę 
właśnie książkę, która w najbliższych 
miesiącach zostanie wydana przez 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. Poświęciłem ją biskupowi 
płockiemu Jakubowi z Kurdwanowa, 
jednemu z najwybitniejszych polskich 
prawników późnego średniowiecza, 
pierwszemu Polakowi, który praco-
wał w Rocie Rzymskiej (sądzie pa-
pieskim), a także służył w dyplomacji 
króla Władysława Jagiełły oraz brał 
aktywny udział w obradach soboru w 
Konstancji.

Czego życzyć Panu Rektorowi osobiście i 
Uczelni na kolejny rok akademicki?

Uczelni udanej rekrutacji i dalsze-
go rozwoju, a mi wystarczy zdrowie. 

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z prof. Leszkiem Zygnerem – Rektorem Państwowej Uczelni 
Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Bliżej swoich zawsze jest łatwiej
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Tematem czerwcowych rozważań jest obo-
wiązek parafian Kościoła Rzymskokatolickie-
go w kwestii finansowego łożenia na potrzeby 
parafii.

Słowa pierwsze

Pandemia sprawiła, że parafie rzym-
skokatolickie odczuwają niedostatek 
środków finansowych na swoje utrzy-
manie. Perspektywy trwałego powrotu 
do stanu sprzed wybuchu pandemii, 
mimo nagłego ryzykownego trendu do 
umasowienia nabożeństw, jednak wydają 
się być niepewne. W perspektywie mie-
sięcy, na przykład jesienią może nadejść 
druga fala zakażeń koronawirusem SAR-
S-CoV-2 plus wirusami jesiennej grypy i 
bakteriami wywołującymi choroby dróg 
oddechowych, w tym zapalenie płuc. Po 
nawrocie masowych zakażeń przyszłość 
dalej może nieść parafiom problemy fi-
nansowe.

Skąd parafie czerpią pieniądze?

Głównie od parafian. W różnej for-
mie. Istotnym dotąd składnikiem wpły-
wów była zbiórka na tacę. Tradycyjnie 
masowy udział parafian w nabożeń-
stwach zabezpieczał regularne wpływy 
finansowe do dyspozycji proboszczów. 
Ale to się w ostatnich miesiącach moc-
no skurczyło, a jeśli wróci nie wiadomo 
czy do poprzedniego poziomu. Spadły 
też wpływy z tytułu pogrzebów, chrzcin 
i ślubów. Wobec zagrożeń sanitarno-e-
pidemiologicznych w obliczu możliwej 
drugiej tragicznej fali epidemii, wątpliwe 
także będzie bożonarodzeniowe kolędo-
wanie dostarczające znacznych wpływów 
pieniężnych.

Dlaczego parafianie mają dawać na 
tacę?

Bo mają taki obowiązek moralny, ale 
przede wszystkim formalny wynikający z 
Piątego Przykazania Kościelnego, które 
brzmi: „Troszczyć się o potrzeby wspól-
noty Kościoła”. Moralny obowiązek 
świadczenia na swoją parafię wynika ze 
staropolskiej tradycji oraz z patriotyzmu 
lokalnego i narodowego. Datków na tacę 
oraz ofiar na ręce proboszcza, wikarych 
i do skarbonek, nie mogą zastępować 
ani uszczuplać coraz modniejsze wpłaty 
parafian na rzecz różnych podmiotów 
o charakterze religijnym, np. zakonów, 
radiostacji, telewizji, stowarzyszeń religij-
nych, itp.

Uwaga na reklamę religijną!

Reklamy religijne są narzędziem 
marketingu religijnego. Zgodnie z de-
finicją dr. Zbigniewa Ptasiewicza, mar-
keting „to sztuka zarabiania pieniędzy u 
zadowolonych klientów”. W uniwersal-
nej teorii marketingu, co tyczy również 
marketingu religijnego, wyróżnia się 
cztery jego instrumenty: produkt, cenę, 
dystrybucję oraz promocję z reklamą jako 
głównym sposobem promocji.

Produkty religijne Kościoła Rzym-
skokatolickiego, co ile kosztuje oraz 
sposoby dystrybucji czyli dostarczania 
do wiernych, są powszechnie znane. Na-
tomiast promocja i reklama religijna wy-
magają nieco uwagi.

Tego typu działania są obecne w Ko-
ściele od co najmniej Średniowiecza. (Co 
było wcześniej mało wiadomo, bo od 
Bitwy przy Moście Mulwijskim ostatecz-
nie Chrześcijaństwo zerwało z Chrystu-
sowym i Pawłowym modelem Kościoła 
Apostolskiego, równocześnie zamazując 
historię o wiekach pierwszych, ale o tym 
może kiedy indziej).

Przykładem marketingu religij-
nego ze skuteczną reklamą, była akcja 
masowego sprzedawania odpustów w 
Niemczech. Oferowanym produktem 
był odpust, który miał cenę wyrażoną 
w pieniądzu obiegowym. Bezpośrednią 
dystrybucję na zlecenie italskiego Waty-
kanu prowadzono na terenach zamiesz-
kanych przez niemieckich katolików. 
Akcja marketingowa polegała na wymia-
nie nieekwiwalentnej, gdzie za realny pie-
niądz kruszcowy sprzedawano produkty 
nierealne czyli odpusty. Możliwe to było 
dzięki dobrej reklamie, która sprawiała, 
że niemieccy nabywcy chętnie płacili 

włoskim magikom za coś co nie istniało. 
Przykład ten świadczy o potędze reklamy 
religijnej, której w tym przypadku sku-
tecznie przeciwstawił się ks. prof. dr Mar-
cin Luter, udowadniając, że odpust jest 
produktem oszukanym, gdyż w ogóle nie 
ma czyśćca i nie ma co odpuszczać. Ale 
ile Watykan zarobił na tamtej reklamie, 
to zarobił…

Płaćmy na Kościół patriotycznie

Wiadomo, że Kościół Rzymskoka-
tolicki jest organizacją międzynarodową 
z centrum rządzącym poza Polską, a apa-
rat władzy stanowią głównie nie-Polacy. 
Jakże często był on antypolski. Kościół 
oficjalnie np. poparł Targowicę i carycę 
Katarzynę, potępił Insurekcję Kościusz-
kowską oraz Powstanie Listopadowe i 
chwiejnie zganił Powstanie Styczniowe. 
A sekretarz stanu kardynał Pietro Gaspar-
ri obraził Romana Dmowskiego, mówiąc 
mu: „Polska niepodległa? Ależ to marze-
nie, to cel nieziszczalny. Wasza przyszłość 
jest z Austrią”. Tak polski patriota usły-
szał od Kościoła.

Po drugiej wojnie światowej mimo 
nalegań władz państwowych, Kościół od-
mówił utworzenia polskich diecezji i ar-
chidiecezji na ziemiach nadodrzańskich i 
nadbałtyckich oraz Warmii i Mazurach. 

A także nie chciał tam powołać polskich 
biskupów ordynariuszy, złośliwie zamiast 
tego organizując tymczasowe administra-
tury apostolskie. (Polskie diecezje i ordy-
nariuszy ustanowiono dopiero w latach 
siedemdziesiątych XX wieku, po ćwier-
ćwieczu usilnych zabiegów rządów Józefa 
Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza).

Jak płacić patriotycznie?

Przekazując pieniądze własnej para-
fii. Wśród wszystkich instytucji rzymsko-
katolickich na ziemiach polskich, to co w 
pełni polskie, to właśnie parafie, probosz-
czowie i księża parafialni, niosący posługę 
wśród miejscowych społeczności. Dusz-
pasterze parafianom są znani osobiście, 
każdy do swojego proboszcza i wikarego 
może zgłosić się z życiową sprawą. Już w 
przypadku biskupów tak nie jest, są oni 
osadzani na urzędach przez zagraniczny 
ośrodek władzy czyli aparat watykański. 
Także wiele zakonów ma swoje centrale 

za granicą, a rządzą nimi nie-Polacy. Naj-
większą pewność, że pieniądze od wier-
nych posłużą polskim i lokalnym potrze-
bom, daje przekazywanie tylko własnym 
parafiom. Niedobrze byłoby gdyby jakieś 
organizacje z reklamiarzami religijnymi 
na czele, puchły od pieniędzy parafian, 
których macierzyste polskie parafie więd-
ną w tym czasie w szybkim tempie.

Parafie działają dla dobra parafian

Dzięki zbieranym od parafian środ-
kom parafie mogą należycie funkcjonować 
na rzecz społeczności lokalnych. Pieniądze 
te umożliwiają utrzymanie kościołów, 
ich naprawy i konserwacje, a często są to 
obiekty zabytkowe będące dziedzictwem 
kultury narodowej. Proboszczowie ciągle 
tworzą nowe obiekty dla potrzeb parafian, 
jak na przykład parkingi przykościelne. 
Nie robią tego dla siebie, bo osobiście 
nie potrzebują parkingu na kilkadziesiąt 
samochodów. Proboszcz w każdej chwili 
z zaskoczenia może zostać odwołany z pa-
rafii i parkingu nie zabierze ze sobą, zawsze 
parking będzie służył parafianom i wspól-
nocie lokalnej. I tak jest z każdą inwestycją 
prowadzoną przez proboszczów za pienią-
dze parafian.

Nierzadko też parafie finansują akcje 
prospołeczne dla ludzi starszych i mło-

dzieży oraz dla całych rodzin. Itp.
A jak się wysyła pieniądze gdzieś tam, 

to trala lala jak się można dowiedzieć na 
co i dla kogo idą. A mniemanie, że tam 
lepiej odprawią mszę świętą i pomodlą 
w intencji płatnika, to bajka. Modlitwa 
własnego wikarego jest tak samo ważna 
jak każdego księdza czy zakonnika, nie 
wiadomo jaki byłby wielki guru. Nie daj-
my się nabierać na reklamę religijną.

Nowe wyzwania inwestycyjne

Realne zagrożenia wirusowo-bak-
teryjne wymagają działań, by wnętrza 
świątyń nie stawały się komorami epi-
demicznymi. Tam gdzie tego nie ma, 
należy kościoły wyposażyć w systemy 
odpowiednio wydajnej wentylacji me-
chanicznej. Każdy wierny w czasie po-
bytu na mszy wydycha masę aerozolu 
czyli mikrokropelek wody nasyconych 
wirusami i bakteriami z jego dróg od-
dechowych. Zjawisko nasila się wielo-

krotnie podczas głośnej mowy, śpiewu, 
kichania i kaszlu. W zamkniętej prze-
strzeni kościoła gwałtownie wzrasta ilość 
zarazków, zwiększając ich stężenie w litrze 
powietrza do poziomu tysiące razy wyż-
szego do stanu typowego dla przestrzeni 
otwartej. Powietrze nasycone zarazkami 
z dróg oddechowych jednego człowieka, 
w zależności od mikroorganizamu wdy-
chają ludzie oddaleni nawet o kilkanaście 
i więcej metrów. Oni też dostarczają do 
powietrza swoje zarazki, często inne niż 
wydzielane przez bliższych i dalszych są-
siadów. Następuje zarażanie osób jeszcze 
nie zarażonych oraz wymienianie się za-
razkami przez już chorych.

W tym czasie w zamkniętej prze-
strzeni mocno wzrasta wilgotność po-
wietrza, co potęguje negatywne dla 
organizmu oddziaływanie zawartych w 
powietrzu bioaerozoli, oprócz wszelkich 
bakterii i wirusów zawierających też pier-
wotniaki, zarodniki grzybów, fragmenty 
komórkowe i fragmenty grzybni.

Chociaż tego nie widać, zarazki cały 
czas roznosi pozioma i pionowa natu-
ralna cyrkulacja powietrza zamkniętego 
w kościele. Dochodzi też do zarażeń w 
skutek bliskich kontaktów w czasie tłum-
nego wchodzenia i wychodzenia oraz w 
drodze do spowiedzi i komunii.

By zapewnić należytą jakość powie-

trza trzeba stale w czasie mszy wentylo-
wać wnętrze, a po zakończeniu nabo-
żeństwa wymienić całe powietrze przed 
wejściem kolejnej grupy osób, gdyż od 
razu zaczną połykać nagromadzone mi-
kroorganizmy chorobotwórcze. Szcze-
gólnie to niebezpieczne dla dzieci, osób 
starszych, kobiet w ciąży oraz wszystkich 
już na coś chorych.

Bezpieczeństwo ludzi wymaga aby 
w budynkach użyteczności publicznej o 
nieotwieranych oknach, zapewniony był 
dopływ świeżego powietrza w ilości trzy-
dziestu metrów sześciennych na godzinę 
dla każdego obecnego człowieka.

W przypadku kościołów bardzo czę-
sto w sezonie jesienno-zimowo-wiosen-
nym dochodzi niedogrzanie, co powodu-
je przeziębienia. Zasady ochrony zdrowia 
przewidują, żeby bezpieczna dla zdrowia 
temperatura w pomieszczeniach z ludźmi 
ubranymi w okrycia zewnętrzne, wyno-
siła według wariantów szczegółowych od 
dwunastu do szesnastu stopni Celsjusza.

Instalowanie w kościołach odpo-
wiednich wentylacji z wymiennikami 
ciepła ogrzewającymi napływające po-
wietrze przez wyprowadzane, to duży wy-
datek. Dochodzić do tego będą koszty za-
silania energetycznego wentylacji, a także 
koszty należytego ogrzewania kościołów.

Co doraźnie powinni zrobić 
parafianie

Jeśli ktoś od początku pandemii 
nie chodził na msze niedzielne, a takich 
parafian jest najwięcej, albo chodził spo-
radycznie, to powinien jak najszybciej 
przekazać parafii sumę odpowiadającą 
tej, jaką złożyłby na tacy podczas wszyst-
kich nieobecnych nabożeństw. Jeśli ktoś 
zwyczajowo kładł dwadzieścia złotych 
i nieobecny był w czasie pandemii na 
dziesięciu mszach, powinien za ten okres 
przekazać proboszczowi kwotę dwustu 
złotych. Jeśli ktoś kładł na tacy dziesięć 
złotych, to na przykład za osiem nie-
obecnych nabożeństw winien przekazać 
osiemdziesiąt złotych. Po uregulowaniu 
zaszłości każdy kto nie wznowił chodze-
nia na msze, powinien cyklicznie płacić 
należności do proboszcza. Inaczej parafia 
może zbankrutować, a jeśli przetrwa spo-
dziewane nawroty epidemii, to budynek 
kościoła bez nieodzownych inwestycji 
będzie źródłem nowych fali zachorowań 
na następne choroby zakaźne.

Szczególny moralny obowiązek 
wspierania parafii dotyczy samorządow-
ców, głównie radnych gminnych i powia-
towych, którzy dzięki manifestowaniu 
pobożności zyskują popularność wśród 
parafian i z ich poparciem wygrywają wy-
bory. Radni teraz powinni przekazywać 
swojej parafii połowę każdej diety, aż do 
czasu powrotu stabilności ekonomicznej 
parafii i wykonania w kościele koniecz-
nych instalacji sanitarnych. W czter-
dziestolecie „Solidarności” taki przejaw 
solidarności radnych z parafiami miałby 
dodatkowo ważne znaczenie.

Słowa ostatnie

Przedstawione poglądy jak zawsze 
należą do publicystyki advocati diaboli, a 
słowa ostatnie powiedzą Czytelnicy. Cze-
kamy na uwagi, opinie, sprostowania, 
zaprzeczenia, uzupełnienia, protesty. Za 
wszystkie głosy serdecznie z góry dzięku-
jemy. Najciekawsze na naszych łamach 
chętnie opublikujemy.

Szczęść Boże.
KAROL PODGÓRNY

Rozważania kontrowersyjne niedokończone

Parafianie wspierajcie swoje parafie, a nie kogoś tam

Gospodarni proboszczowie pieniądze parafian zamieniają na inwestycje dla parafian i wszystkich mieszkańców. Na zdjęciu: nowy par-
king w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, zbudowany staraniem proboszcza ks. kan. Jana Jóźwiaka.
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W parku w 
Ślubowie już 
tylko drzewa 
szepczą 
o dawnej 
świetności…
Na niewielkim dziś obszarze dawnego 
majątku w Ślubowie w gminie Sońsk znaj-
dziemy „kawał historii”. Kontynuując naszą 
wyprawę rowerową po najciekawszych 
zakątkach regionu, dotrzemy wreszcie do 
ogrodzonego parku i urokliwej zabytkowej 
kapliczki, będącej prawdziwą perełką ar-
chitektury drewnianej (szerzej w kolejnym 
numerze). 

Jakiś czas temu na łamach Pulsu 
Ciechanowa opisywałam Dwór w 
Koźniewie Wielkim. Aktualnie two-
rzone są plany i zdobywane fundusze 
na ratowanie tego obiektu. Dziś spoj-
rzymy na inny dwór, a właściwie… 
nie spojrzymy, bo nie został w porę 
odratowany. Dotrzemy jedynie do 
jego historii, która z biegiem czasu 
również powoli się zaciera. Ma jednak 
pewien wspólny mianownik – Alek-
sandra Sędzimira herbu Ostoja.

Nie chciałabym koncentrować 
się na wymienianiu nazwisk poszcze-

gólnych właścicieli dworu, bo tak 
naprawdę wszelkie dostępne na ten 
temat źródła podają takie dane, więc 
każdy bez problemu je sobie odnaj-
dzie. Chciałabym spojrzeć nieco głę-
biej, bo miejsce to okazuje się bardzo 
tajemnicze. Przytoczę kilka najcie-
kawszych wątków, które udało mi się 
odnaleźć…

Wieś Ślubowo dziś jest niewielka 
i dość „rozwleczona”. Dawniej, czyli 
w XVIII wieku była pokaźnym fol-
warkiem z dworem, który posiadał 
nawet własną kaplicę. Jeśli ktoś koja-
rzy kaplicę z małym pomieszczeniem, 
w którym mieści się kilkanaście osób, 
to warto wiedzieć, że w tym wypad-
ku kaplica jest niewiele mniejsza od 
budowanych wówczas kościołów pa-
rafialnych, co pozwala przypuszczać, 
iż majątek była naprawdę duży. Sam 
dwór, na początku drewniany, w 1855 
roku za sprawą kolejnego właściciela 
– Aleksandra Sędzimira zamienił się 
w murowany. Nowy zarządca zadbał 
również o otoczenie, które choć nieco 
„zdziczałe” możemy oglądać do dziś. 
Ogromny park ze starymi grabami 
– pomnikami przyrody, stawy, aleje 
kasztanowe, klomb znajdujący się na 
wprost wejścia. Nawet, jeśli nasza wy-
obraźnia nie pracuje na najwyższych 
obrotach, to po dodaniu do tego, co 
napisałam kwiatów, śpiewu ptaków i 
ciepłego czerwcowego wieczoru, ry-
suje nam się prawdziwe sielski krajo-
braz.

Postać Aleksandra Sędzimira, jak 
już wspomniałam jest dość kluczowa, 
ponieważ ten pan był również właści-
cielem dworu w Koźniewie Wielkim. 
Zapewne, kiedy przejeżdżał bryczką 
okoliczne panny mdlały na jego wi-
dok. Czemu więc pojął za żonę wdo-
wę po Antonim Kozarzewskim? Może 
dlatego (wszak znajdujemy się w XIX 
w., gdzie małżeństwa nie zawsze miały 
dużo wspólnego z miłością), iż dosta-
ła w spadku od męża połowę majątku 
Ślubowo? Aleksander był zamożny. 
Otrzymując połowę folwarku, drugą 
część mógł kupić od sióstr Antoniego, 

scalając w ten sposób ślubowskie zie-
mie. Nigdy nie dowiemy się, czym tak 
naprawdę się kierował. 

Kolejni właściciele Ślubowa byli 
zasłużonymi żołnierzami Wojska Pol-
skiego. Jan Sędzimir młodość spędził 
na wojnie w roku 1920, a następnie 
1939. Najpierw jako ułan, a następ-
nie podpułkownik. Jego brat nato-
miast przedostał się do Anglii, gdzie 
zginął w walce jako lotnik. Ich życio-
rysy mogłyby posłużyć zapewne jako 
scenariusze filmowe lub kanwy po-
wieści. W ogóle cała historia dworu, 
jego otoczenia oraz losy mieszkańców 
stanowią niewątpliwą inspirację.

Po roku 1945 zaczyna się mniej 
chlubna część historii. Po komu-
nistycznej tzw. reformie rolnej ślu-
bowskie dobra przejęło Państwowe 
Gospodarstwo Rolne, urządzając w 
dworku (drewnianym) szkołę po-
wszechną, a w obszerniejszym dwo-
rze (zbudowanym przez Aleksandra) 
mieszkanie i biura dla dyrektora. 
Jakie były skutki tego „genialnego”, 
jak wiemy z historii, pomysłu? Dwór 
niszczał (jak się okazało – nieodwra-
calnie), wyposażenie rozgrabiono, 
kaplica popadła w ruinę. Mieszkańcy 
Ślubowa z sentymentem wspominają 
właśnie szkołę i znajdujący się w dwo-
rze sklepik, do którego chodziło się 
na oranżadę. Po zlikwidowaniu szkoły 
we wsi – jak mówią – życie zamarło i 
stan ten trwa do dziś. Natomiast na 
pamiątkę pozostały bloki byłych pra-
cowników rolnych. Bloki położone 
w samym środku wsi otoczone przez 
pola. Bloki, które tak naprawdę psują 
cały urok tego miejsca, jednocześnie 
tak wiele mówiąc o jego przeszłości. 

Wreszcie ostatnia ciekawostka. 
Majątek w Ślubowie to dom rodzinny 
Aleksandry Bąkowskiej – założyciel-
ki szkół rolniczych w Gołotczyźnie, 
która nie szczędziła swojego majątku 
na cele społeczne. Więcej o jej życiu 
i działalności oraz współpracy z Alek-
sandrem Świętochowskim dowiemy 
się, odwiedzając muzeum w Gołot-
czyźnie, do czego gorąco zachęcam.

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Tydzień Bibliotek to akcja promująca książkę 
i czytelnictwo, organizowana corocznie przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Tra-
dycyjnie rozpoczyna ją 8 maja Dzień Bibliote-
karza i Bibliotek, czyli święto wszystkich osób 
związanych z tworzeniem „domów książek”, 
udostępnianiem zbiorów oraz innymi praca-
mi bibliotecznymi.

Celem Tygodnia Bibliotek jest 
przede wszystkim promocja książki oraz 
propagowanie czytelnictwa. Tegorocz-
na edycja TB obchodzona była po raz 
siedemnasty, a jej hasło brzmiało: „Za-
smakuj w bibliotece”. W tym roku (po 
raz pierwszy) wszelkie przedsięwzięcia 
związane z TB odbywały się za pośred-
nictwem Internetu, zgodnie ze stanowi-
skiem SBP w związku z pandemią koro-
nawirusa.

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 
Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, 
tak jak biblioteki w całej Polsce, również 
swoje działania przeniosła do sieci. Czy-
telnicy obserwowali je oraz brali w nich 
udział przede wszystkim poprzez media 
społecznościowe: Facebook i Instagram 
oraz stronę internetową PBP i kanał bi-
blioteki na YouTube.

Głównymi filarami obchodów 
Tygodnia Bibliotek zorganizowanych 
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną 
im. Zygmunta Krasińskiego w Ciecha-
nowie były:

- Czytanki – Palce Lizać! – cykl sie-
diu krótkich, publikowanych codziennie 
o stałej porze materiałów filmowych z 
przeznaczeniem dla dzieci i dorosłych - z 
wykorzystaniem wierszy dla najmłod-
szych oraz literatury pięknej dla doro-
słych;

- Literackie Kulinaria Regionalne – 
cykl sześciu przepisów w formie tekstu z 
grafiką, dla których źródłem był księgo-
zbiór regionalny;

- Konkurs Literatura ze Smakiem 
– pięcioetapowy konkurs, w którym za-
daniem było wskazanie autora i tytułu 
książki, z której pochodził publikowany 
o stałej porze cytat i przepis na potrawę. 
Odpowiedzi wraz z danymi kontakto-
wymi czytelnicy przysyłali na specjalnie 

utworzony adres mailowy. Codziennie, 
w godzinach popołudniowych losowano 
zwycięzcę etapu. W trwającym pięć dni 
konkursie wzięło udział 35 osób.

Ponadto bibliotekarze stworzyli 
Krzyżówkę Spacerową, sprawdzającą 
wiedzę o ciechanowskich ulicach, a także 
krótki materiał filmowy z życzeniami dla 
wszystkich pracowników bibliotek oraz 
czytelników z okazji Dnia Bibliotekarza. 
Zwieńczeniem akcji było Wielkie Goto-
wanie z Książką, czyli filmik na zakoń-
czenie TB 2020, w którym bibliotekarki 
inspirując się wierszem dla dzieci stwo-
rzyły rysunkową prezentację kulinarną 
na bazie autorskiego przepisu.

Według danych statystycznych w 
ciągu Tygodnia Bibliotek fanpage PBP 
odwiedziło w sumie ponad 14 tysięcy 
odbiorców.

W związku z tak dużym zaintereso-
waniem bibliotecznymi działaniami w 
sieci Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 
Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 
będzie je kontynuować, proponując czy-
telnikom w najbliższym czasie kolejne 
propozycje online.

PBP/TM

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Wirtualny Tydzień Bibliotek za nami

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie 
przyłączyła się do akcji Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom organizowanej w ramach 
kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. Tegoroczne święto czytania odbywało 
się od 30 maja do 7 czerwca pod hasłem „Cała 
Polska czyta o zwierzętach”. 

Mimo warunków niespodziewanych 
i zupełnie odmiennych od tych, w jakich 
akcje czytelnicze realizowaliśmy, mimo bra-
ku kontaktu realnego z czytelnikami propa-
gowaliśmy codzienne czytanie dzieciom w 
przestrzeni wirtualnej. Na profilu społeczno-
ściowym Biblioteki można było codziennie 
wysłuchać opowiadania. Wraz z nami dla 
dzieci czytali: Iwona Kowalczuk – Zastępca 
Prezydenta Miasta Ciechanów, nauczyciele –

Izabela Dobrzyniecka i Anna Mieszkowska, 
Katarzyna Kosińska – dziennikarz KRDP 
oraz Piotr Pszczółkowski – redaktor naczel-
ny Magazynu Opinii Ziemi Ciechanowskiej 
PULS. Czytały też rodziny – Adaś, uczeń SP 
nr 6 w Ciechanowie wraz z tatą.

Okazuje się, że czytanie jest sku-
teczną, niedrogą i przyjazną metodą 
wspomagania wszechstronnego rozwo-
ju dziecka. Jest też doskonałą okazją do 
wspólnego spędzania czasu.

Zachęcamy zatem nieustająco do wizyt 
w Bibliotece i do czytania. Zwłaszcza, że za 
chwilę wakacje, więc i wolnego czasu będzie 
więcej.

ALICJA WODZYŃSKA 
MBP 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie

Cała Polska czyta dzieciom

Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek czytelnicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Ciechanowie mogli wziąć udział w konkursie internetowym. Pierwsza od lewej – dyrektor 
Wiesława Tybuchowska.
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Adaś, uczeń SP nr 6 w Ciechanowie wraz z tatą

Iwona Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów
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Strażacy ochotnicy z Rydzewa (gm. Ciechanów) 
mają powody do zadowolenia i dumy. Do zadowo-
lenia – bo odebrali promesę na zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego, a do dumy – 
bo wręczył ją Prezydent RP.

Andrzej Duda złożył wizytę w Komen-
dzie Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Płońsku, gdzie spotkał się ze strażaka-
mi PSP oraz druhami Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Przywitania obecnych dokonał 
bryg. Jarosław Nowosielski - Mazowiecki 
Komendant Wojewódzki PSP.

Prezydent wręczył promesy…

Prezydent RP wręczył promesy na za-
kup samochodów ratowniczo-gaśniczych 
dla 27 jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z województwa mazowieckiego. 

Wśród nich była ta dla OSP Rydzewo, 
którą z rąk prezydenta odebrał prezes Janusz 
Lazarski.

- Strażacy Ochotnicy to prawdziwi lide-
rzy lokalnych społeczności. Ludzie, na któ-
rych zawsze można polegać. Z dumą patrzę 
na Ich służbę i cieszę się, że mogę wspierać, 
także nowym wyposażeniem. Dziękuję za 
spotkanie w remizie w Płońsku. „Bogu na 
Chwałę, ludziom na ratunek” - powiedział 
prezydent Andrzej Duda.

… a minister kluczyki

Następnie Maciej Wąsik - sekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji przekazał kluczyki do 
pięciu samochodów ratowniczo-gaśniczych 
jednostkom OSP. Zapowiedział, że ponad 
500 samochodów ratowniczo-gaśniczych o 
łącznej wartości blisko 400 mln zł trafi do 
jednostek OSP w całej Polsce. Zakupione 
samochody ratownicze otrzymają jednostki 
działające w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym, jak i poza nim.

Po zakończeniu uroczystego apelu 
zaproszeni goście zapoznali się z wyposaże-
niem jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w 
Płońsku. 

W uroczystości, oprócz prezydenta 
Andrzeja Dudy i ministra Macieja Wąsika, 
wzięli udział także: Paweł Soloch – Szef 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Błażej 
Spychalski – sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP i nadbryg. Andrzej Bartko-
wiak – komendant główny PSP.

W Rydzewie się cieszą

Na zakup samochodu ratowniczo-ga-
śniczego dla OSP Rydzewo zaplanowano 
łącznie 760 tys. zł, w tym:

- środki własne i samorządowe – 200 
tys. zł

- dotacja budżetowa ze środków Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
– 250 tys. zł

- środki finansowe Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej / Wojewódzkiego FOŚiGW – 310 tys. zł.

W rozmowie z nami prezes OSP 
Rydzewo Janusz Lazarski podkreślił, że 
otrzymanie promesy na zakup nowego 
auta to bardzo ważny moment w życiu 
jednostki. – To nie tylko kwestia dopo-
sażenia sprzętowego, ale także dowód 
docenienia naszej społecznej działalności 
– mówi prezes Lazarski.

Z dofinansowania dla OSP Rydze-
wo cieszy się też wójt Marek Kiwit. – To 
znaczące wsparcie finansowe. Dziękuję 
wszystkim osobom, które były zaanga-
żowane w pomoc w jego uzyskaniu. W 
sposób szczególny dziękuję Maciejowi 
Wąsikowi – posłowi naszej ziemi, a zara-
zem Wiceministrowi Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji – powiedział nam 
wójt Kiwit.

TM

Z gminy Ciechanów

Samochód strażacki dla OSP Rydzewo

ogłoszenie

Anna Żebrowska, związana z PiS, została po-
wołana na stanowisko kierownika delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Ciechanowie. 

Do zadań kierownika delegatury 
należy, m.in.: weryfikowanie i opracowy-
wanie informacji na potrzeby wojewody, 
koordynacja i nadzór działań podległej 
mu instytucji, współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego, organizacjami 
pozarządowymi, Kościołami, związkami 
wyznaniowymi oraz miejscowymi jed-
nostkami zespolonej administracji rzą-
dowej.

Anna Żebrowska jest absolwent-
ką studiów podyplomowych w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie, w zakresie rachunkowości 
oraz studiów podyplomowych w Wyż-
szej Szkole Pedagogiki i Administracji 
w Poznaniu, w zakresie administracji 
publicznej z elementami zarządzania 
jakością. Tytuł magistra inżyniera uzy-
skała na Wydziale Rolniczym Wyższej 
Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedl-
cach. Równocześnie ukończyła Studium 
Pedagogiczne. Posiada doświadczenie w 
zawodzie nauczyciela. Była też zastępcą 
prezydenta Ciechanowa. Do czasu awan-
su pracowała na stanowisku zastępcy 
kierownika ciechanowskiej delegatury 
MUW. 

Od wielu lat jest aktywnym działa-
czem samorządowym. W ostatnich wy-
borach samorządowych kandydowała na 
wójta gminy Ciechanów, przegrywając z 

wieloletnim wójtem Markiem Kiwitem. 
Wójt Kiwit w rozmowie z nami wy-

raził radość z awansu Anny Żebrowskiej. 
– Wybory mają to do siebie, że przycho-
dzi dzień głosowania, są wyniki, ktoś wy-
grywa - ktoś przegrywa, a później życie 
toczy się dalej. W kampanii mówi i robi 
się różne rzeczy. Później się niektórych 
żałuje. Ja do pamiętliwych nie należę. 
Cieszy mnie awans Anny Żebrowskiej i 
szczerze jej gratuluję. Znamy się przecież 
od dawna. Była przez lata sołtysem, a po-
tem radną Rady Gminy Ciechanów. Ko-

lejnym etapem na jej samorządowej dro-
dze było reprezentowanie naszej gminy w 
Radzie Powiatu Ciechanowskiego. Teraz 
zostaje reprezentantem wojewody, a tym 
samym i rządu, w terenie. Zarówno, ja 
jak i mieszkańcy gminy z którymi rozma-
wiałem, bardzo liczą że będzie pamiętać 
o swojej małej ojczyźnie. Podpowiedź i 
wsparcie przy zabieganiu o środki rządo-
we na inwestycje bardzo się nam przyda. 
Jesteśmy pewni, że nas nie zawiedzie – 
powiedział nam wójt Marek Kiwit.

TM

Cieszy się wójt i mieszkańcy gminy

Awans Anny Żebrowskiej Podczas majowej sesji Rady Miejskiej po-
wołano nowego skarbnika Miasta i Gmi-
ny Glinojeck, którym została Katarzyna 
Łukaszewska. Funkcję obejmie 1 sierpnia 
2020 roku.

Katarzyna Łukaszewska miesz-
ka na terenie gminy Glinojeck. Jest 
magistrem filologii polskiej oraz 
studiów podyplomowych z rachun-
kowości budżetowej. Ukończyła 
wiele szkoleń z zakresu księgowości 
i rachunkowości. 

Swoją pracę zawodową rozpoczę-
ła w 2011 roku w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Glinojecku w Referacie fi-
nansowym.

UMG/TM

Nowy skarbnik Miasta i Gminy Glinojeck

Katarzyna Łukaszewska
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Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wręcza Annie Żebrowskiej akt powołania na 
stanowisko kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie.
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Od lewej: Andrzej Duda – Prezydent RP i 
poseł Maciej Wąsik – Wiceminister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w trakcie 
uroczystości w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

Prezes OSP Rydzewo Janusz Lazarski odbiera z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 O
SP

 Ry
dz

ew
o



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
23

ogłoszenie



24
www.pulsciechanowa.pledukacja

Dlaczego warto uczyć się w Medyku? 
Medyk to nowoczesna szkoła o 

ugruntowanej pozycji na rynku edu-
kacyjnym. Wyróżnia nas praktyczne 
podejście do kształcenia, realizujemy 
zajęcia w nowoczesnych pracowniach 
zawodu. Nasi nauczyciele to prak-
tycy z doświadczeniem w zawodzie. 
Absolwenci z łatwością znajdują za-
trudnienie. Jesteśmy szkołą bezpłat-
ną. Tworzymy przestrzeń dla rozwoju 
każdego słuchacza, dbamy o pozytyw-
ne nastawienie, motywację do nauki. 
Wzmacniamy kompetencje zawodowe 
organizując dodatkowe certyfikowane 
szkolenia zwiększające szanse na rynku 
pracy. Pośredniczymy w zatrudnianiu. 
Uczymy zawodów dających zatrud-
nienie. Nasz absolwent otrzymuje eu-
ropejski certyfikat umiejętności, może 
podjąć pracę w całej Europie. Zdobywa 
zawód zapewniający samodzielność za-
raz po skończeniu szkoły.

Co nowego w Medyku w przyszłym roku 
szkolnym? 

Po pierwsze nowy zawód: technik 
sterylizacji medycznej, kierunek rocz-
ny, zaoczny, bezpłatny. Technik dba o 
czystość mikrobiologiczną, przepro-
wadza dezynfekcję i sterylizację. Kie-
runek dedykowany kosmetyczkom, 
fryzjerkom, higienistkom, tatuażystom 
lub osobom chcącym pracować w ste-
rylizatorniach. Po drugie: w ramach 
projektu „Zintegrowany rozwój szkol-
nictwa zawodowego” doposażyliśmy 
pracownię kosmetyczną w urządzenie 

do oczyszczania wodorowego oraz laser 
depilujący i usuwający tatuaż a pracow-
nię higienistek wzbogaciliśmy o laser 
biostymulacyjny, Vector do leczenia 
chorób przyzębia i sondę periodon-
tologiczną. Po trzecie kontynuujemy 
płatne staże unijne. Projekt Samorządu 
Województwa Mazowieckiego daje słu-
chaczom możliwość odbycia płatnego 
stażu zawodowego. Stażysta otrzymuje 
2 tys. zł za150 godz. stażu.

Kto może zostać słuchaczem Waszej szkoły?
Każdy kto jest gotowy na nowe wy-

zwania, dba o rozwój osobisty, myśli o 
przekwalifikowaniu, marzy o własnym 
gabinecie kosmetycznym lub masażu. 
Chce się szybko usamodzielnić. Wa-
runkiem przyjęcia do szkoły jest ukoń-
czenie liceum bądź technikum, nie 
wymagamy matury, nie ograniczamy 
wieku. 

Co oferuje słuchaczom Medyczna Szkoła Po-
licealna w Ciechanowie?

Gwarantujemy, że mury szkoły 
opuszczają profesjonaliści z umiejętno-
ściami pozwalającymi na natychmiasto-
we podjęcie pracy. Jesteśmy szkołą Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego 
ceniącą jakość w edukacji, profesjona-
lizm, tworzącą klimat sprzyjający uczeniu 
się. Jeśli uczeń poszukuje najlepszej szkoły 
opartej na praktycznych umiejętnościach 
zawodowych, zamiast teoretycznych 
wykładów, to my jesteśmy dla niego. U 
nas można zdobyć zawód: masażysty z 
elementami odnowy biologicznej i fizjo-

terapii, kosmetyczki z elementami wizażu 
i podologii, higienistki stomatologicznej 
z elementami ortodoncji i sterylizacji, 
opiekuna medycznego, opiekuna w 
domu pomocy społecznej, asystenta oso-
by niepełnosprawnej. 

Proszę przedstawić warunki jakie stwarza 
Medyk do nauki zawodu.

Nauka zawodu w naszej szkole jest 
nastawiona na to „co słuchacz umie 
zrobić” a nie teoretycznie „co należy 
zrobić”. Nasi słuchacze uczą się w no-
woczesnych pracowniach. Zapewnia-
my praktyki w oddziałach szpitalnych, 
placówkach pomocy społecznej, gabi-
netach kosmetycznych i stomatologicz-
nych. 

Część osób uczęszczających do 
szkoły pracuje lub ma inne obowiązki, 
dlatego lekcje odbywają się w piątki po 
południu i w soboty z zachowaniem 
wolnej niedzieli. Taki system nauki 
sprzyja osobom, które pracują i jedno-
cześnie chcą uzupełnić wykształcenie i 
podnieść kwalifikacje. Uczymy wyłącz-
nie przedmiotów powiązanych z przy-
szłym zawodem: psychologii, kosmeto-
logii, fizjoterapii, zdrowia publicznego. 
Zapewniamy naukę języka migowego 
i angielskiego zawodowego. U nas nie 
ma matematyki, fizyki, chemii. 

Jaką ofertę edukacyjną w tym roku przygo-
tował Medyk?

Myślę, że najlepszą z możliwych. 
Kształcimy w zawodach, w których jest 
praca. 

Można wybrać kierunek technik 
masażysta, na którym słuchacz pozna 
masaż czekoladą, gorącymi kamieniami, 
leczniczy, kosmetyczny, sportowy. Po-
zna podstawy fizjoterapii i usprawnia-
nia leczniczego. Kończąc szkołę uzyska 
szansę na zatrudnienie w: gabinetach 
fizjoterapii, masażu, odnowy biologicz-
nej, klubach sportowych, przychod-
niach rehabilitacyjnych, hotelowych 
SPA. Może prowadzić własny gabinet 
masażu. Zdobywając zawód kosmetycz-
ki, nauczy się wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych twarzy, dłoni, stóp, 
biustu, depilacji, pozna tajniki maki-
jażu i wizażu, medycyny estetycznej, 
podologii. Będąc kosmetyczką można 
pracować w salonach kosmetycznych, 
gabinetach odnowy biologicznej, fir-
mach kosmetycznych. Na kierunku 
higienistki stomatologicznej nauczymy 
wykonywania podstawowych zabiegów 
stomatologicznych: zdjęcia kamienia, 
lakowania, wybielania i piaskowania 
zębów, użytkowania aparatu ortodon-
tycznego. Można podjąć pracę w pry-
watnych i publicznych gabinetach sto-
matologicznych, poradniach i klinikach 
dentystycznych, w przedszkolnych i 
szkolnych punktach stomatologicznych, 
które powracają do szkół. Podejmując 
naukę na kierunku opiekun medyczny 
lub asystent osoby niepełnosprawnej 
nauczy się nawiązywania i podtrzymy-
wania kontaktu z podopiecznym i jego 
rodziną, udzielania pierwszej pomocy, 
zapewniania bezpieczeństwa podczas 
wykonywania czynności związanych 

z przemieszczaniem się, spożywaniem 
posiłków, korzystania ze sprzętu reha-
bilitacyjnego. Będzie mógł pracować w 
domach pomocy społecznej, dziennych 
domach seniora, warsztatach terapii 
zajęciowej, prowadzić prywatną opiekę 
nad osobami starszymi lub niepełno-
sprawnymi. Być asystentem rodziny w 
projektach pomocy społecznej.

Widzi Pani zmiany na zawodowym rynku 
edukacyjnym?

Tak. Zmienia się rzeczywistość, 
gospodarka, kultura, obyczaje. Zdo-
bywany zawód powinien przekładać 
się na pracę i zarobki. Wybierając na-
ukę zawodu trzeba mieć perspekty-
wę zapotrzebowania na rynku pracy i 
widzieć siebie za kilka lat. Roczna czy 
dwuletnia szkoła policealna to początek 
drogi zawodowej. Możliwość zdobycia 
zawodu, podjęcia pracy lub stworzenia 
własnego gabinetu. Szkoła zawodowa 
to szkoła racjonalnego wyboru.

Dziękujemy za rozmowę.

Szanowni Czytelnicy, jeżeli jesteście 
zainteresowani znalezieniem pełnej wy-
zwań pracy w szeroko rozumianej sferze 
bezpieczeństwa to studia na kierunku 
bezpieczeństwo wewnętrzne są najlep-
szym wyborem.

Program tych studiów to przede 
wszystkim zajęcia praktyczne odby-
wające się w specjalistycznych pra-
cowniach, zakładach pracy, chronio-
nych obiektach, w mieście, w lesie i 
na strzelnicy. Nasza kadra – profe-
sjonaliści w swoich branżach - dbają 
o to aby każdy student nabył takie 
umiejętności, dzięki którym sta-
nie się najlepszym kandydatem dla 
przyszłych pracodawców. Pobiera-
nie odcisków palców, prowadzenie 
akcji poszukiwawczej, obezwładnie-
nie napastnika, strzelanie do celu, 
uwolnienie zakładników, negocjo-
wanie z terrorystami, prowadzenie 
walki zbrojnej, planowanie pomocy 
humanitarnej, organizowanie ruchu 
drogowego, prowadzenie resuscyta-
cji krążeniowo-oddechowej, gasze-
nie pożaru, projektowanie instalacji 
alarmowej, ochrona osób i mienia 
oraz zarządzanie w sytuacjach kry-
zysowych to tylko kilka przykładów 
tych umiejętności. Dlatego studen-
ci i absolwenci bezpieczeństwa we-
wnętrznego znajdują zatrudnienie w 
służbach mundurowych, różnego ro-
dzaju instytucjach, które odpowia-
dają za bezpieczeństwo w wymiarze 
lokalnym, regionalnym jak i pań-
stwowym. Potwierdzeniem wysokiej 
jakości kształcenia jest zaangażowa-

nie naszych studentów w zwalczanie 
największego zagrożenia w ostatnim 
czasie - pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2, o którym opowiadają 
w następujący sposób: 

Stan pandemii nakłada na mnie 
dodatkowe obowiązki. To wielki wy-
siłek, ale i wielkie zobowiązanie, gdyż 
chodzi tu o ratowanie ludzkiego życia 
i zdrowia. Z tego powodu, dodatkowo 
do moich codziennych zadań należy 
także sprawdzanie, czy przestrzegane 
są zasady obowiązkowej kwarantanny. 
Wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony 
Terytorialnej i Żandarmerii Wojskowej 

pełnię służby patrolowe. Ponadto peł-
nię również służby pod szpitalami, dba-
jąc o bezpieczeństwo pacjentów i służb 
medycznych. Służba w czasie pandemii 
jest bardzo wymagająca, lecz wiem, że 
dzięki tym działaniom uda nam się 
przetrwać ten ciężki okres.

sierż. Rafał Kamiński
VI Kompania Oddziału Prewen-

cji Policji w Warszawie

Jestem policjantem z wydziału 
ruchu drogowego. Jak sama nazwa 
wydziału wskazuje moja służba po-
lega głównie na zapewnieniu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego - za-
równo pieszego jak i kołowego. Tak 
samo jak w trakcie normalnej służby, 
tak i w czasie pandemii moim zada-
niem jest egzekwowanie przepisów 
prawa. W chwili obecnej różnica 
polega na tym, że podczas pande-
mii musimy ograniczyć kontakt z 
innymi osobami. Ponadto, pełniąc 
służbę muszę pamiętać by być jesz-
cze bardziej ostrożnym, gdyż w każ-
dej chwili mogę się zarazić moich 
współpracowników lub (co gorsze) 
członków mojej rodziny.

mł. asp. Jakub Kraśniewski
Komenda Powiatowa Policji w 

Ciechanowie 

Do walki z pandemią zgłosiłem na 
ochotnika. Następnie, zostałem skie-
rowany do współpracy z policjantami 
z Ostródy. Podczas patroli spotkałem 
się z pozytywną reakcją policjantów 
na moje umiejętności i zaangażo-
wanie. Jednym z naszych głównych 
zadań jest patrolowanie miasta oraz 
informowanie mieszkańców miasta o 
obostrzeniach jakie zostały wprowa-
dzone. Mam nadzieję, że sytuacja nie-
długo się uspokoi i wszyscy będziemy 
mogli wrócić do normalnego życia

szer. Rafał Brzewcy
4 Warmińsko-Mazurska Brygada 

Obrony Terytorialnej im Kpt. Klau-
diusza Gracjan Fróg PS ,,Szczerbiec”

Czas panującej pandemii jest 
dla nas wszystkich bardzo trudnym 
okresem. Od 2 lat jestem żołnierzem 
Wojsk Obrony Terytorialnej w 42 Ba-
talionie Lekkiej Piechoty w Morągu i 
po raz pierwszy zostałem powołany w 
tak priorytetowym celu czyli pomocy 
drugiemu człowiekowi. Podczas pan-
demii jako żołnierze WOT-u jesteśmy 
powoływani m.in. do dostarczania 
żywności osobom, które nie są w 
stanie lub nie mogą sam jej zdobyć, 
pobierania wymazów w celu przepro-
wadzenia testów, patrolowania miast z 

policją oraz kontrolowania ruchu gra-
nicznego. Pomagamy wszędzie gdzie 
tylko możemy. Ku chwale Ojczyzny!

 szer. Arkadiusz Prusak, Saper
4 Warmińsko-Mazurska Brygada 

Obrony Terytorialnej im Kpt. Klau-
diusza Gracjan Fróg PS ,,Szczerbiec”

W ramach działań w związku 
z pandemią, największym problem 
moim zdaniem jest niepewność co do 
następnego dnia. Ilość przedsięwzięć, 
decyzji, zmian sprawia, że praca w 
tym okresie jest wyjątkowo trudna. 

sierż. Sebastian Smoliński 
Posterunek Policji w Glinojecku
Komenda Powiatowa Policji w 

Ciechanowie 

Myślę, że czas pandemii jest do-
skonałym czasem na zrozumienie 
tego co jest najważniejsze dla każde-
go człowieka, czyli życie i zdrowie. 
Ciągła gonitwa za dobrem material-
nym nie zawsze idzie w parze z tym 
co powinno być dla nas priorytetem. 
Wojska Obrony Terytorialnej jako 
nowa formacja wojskowa ma teraz 
doskonałą okazję do sprawdzenia 
swoich umiejętności oraz do od-
powiedniego wykorzystania ich w 
praktyce w ochronie tych najwyż-
szych wartości. 

szer. Szymon Krajnik
4 Warmińsko-Mazurska Brygada 

Obrony Terytorialnej im Kpt. Klau-
diusza Gracjan Fróg PS ,,Szczerbiec”

PUZ

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne – 
praktycznie w walce z koronawirusem

Rozmowa z Izabelą Kierską - dyrektorem Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie

Absolwenci z łatwością znajdują zatrudnienie
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Jak wygląda rzeczywistość przeciętnego 
ucznia od chwili pojawienia się Covid-19 w 
Polsce? Wstaje rano i pędzi... nie do szkoły, 
lecz przed monitor komputera gdzie spędza 
wiele godzin na zdalnym nauczaniu. 

Młodzi ludzie odcięci od przyja-
ciół, codziennych zabaw na łonie przy-
rody, realizacji pasji, wspólnych wyjść 
do kina, zostali zamknięci w murach 
swoich domów. 

Strach, niepewność, uczenie się 
nowej rzeczywistości i trudności w 
nauce online zawładnęły ich życiem. 
Jednak żadne ograniczenia nie są w 
stanie odebrać dzieciom wyobraźni. To 
właśnie udowodnili uczniowie dwóch 
ciechanowskich podstawówek: Szko-
ły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego 
i Szkoły Podstawowej TWP. Popisali 
się niezwykłym talentem literackim. 
Wzięli udział w konkursie: „Powiem 
Ci, co czuję” i napisali, a nawet zaśpie-
wali piosenki, które stały się lirycznym 
dokumentem obecnych czasów... Po-
mysłodawczynią tej akcji była Lidia 
Bralczyk - nauczycielka języka polskie-
go, która na pytanie, co ją zainspirowa-
ło do tego przedsięwzięcia, odparła:

- Zawsze starałam się oprócz prze-
kazania rzetelnej wiedzy zaszczepić w 
uczniach pasje literackie, teatralne, re-
cytatorskie by mogli rozwinąć skrzydła. 
Niestety, to co było do niedawna na 
wyciągniecie ręki, czyli zajęcia teatralne, 
wokalne czy taneczne - zostało im bru-
talnie odebrane. Konkurs ten zrodził się 
zatem z potrzeby pobudzenia wyobraźni 
uczniów, kreatywności i udowodnienia 
że nawet tak trudny czas, który doświad-
czył całą kulę ziemską, nie jest w stanie 

odebrać nam uczuć, myśli, marzeń, ta-
lentów – podkreśla pomysłodawczyni 
przedsięwzięcia. 

Pierwsze miejsce w Szkole Podsta-
wowej nr 3 zajęły ex aequo: Dominika 
Kraczkowska za piosenkę „Ten czas” 
oraz Natalia za utwór pt. „Moja kwa-
rantanna”. 

Lista wyróżnionych w TWP była 
dłuższa. 

I miejsce - Alicja Kaszubowska za 
piosenkę „Moje marzenie”.

II miejsce ex aequo: Zofia Śledziń-
ska - „Próba czasu” i Aleksandra Mi-
chalska - „Dziki wirus”.

III miejsce ex aequo: Martyna Gra-
bas - „Wirus”, Maciej Klimowski - „Ży-

cie w kwarantannie” i Maja Żbikowska 
- „Trudne czasy”.

W przedziale klas IV- V najlepsi 
okazali się Lena Matusiak, Mateusz 
Wdowiński i Piotr Wieluński wszyscy z 
klasy IV oraz Paulina Pawłowska z klasy 
V (ex aequo cztery wyróżnienia). 

Uczniowie w swych utworach za-
brali nas do swojego świata. Dominika 
napisała:

„Sprzątam, piorę i gotuję
Szkołą ciągle się zajmuję
Ekran życia nie zastąpi
Chyba już w to nikt nie wątpi?!”
Ala zaś śpiewa: 
„Marzę o tym ,by cały świat,
był tak jak kiedyś za pan brat.

By przyroda nas łączyła, 
ludzkość dookoła żyła. 
Bez maseczek i osłonek,
głosów słuchać jak skowronek.”

- Uczestnicy konkursu wykazali 
się niezwykłą lekkością pióra, plastycz-
nością słownego obrazu, wrażliwością 
artystyczną oraz pięknym przesłaniem 
płynącym z ich dzieł. Mam nadzieję, 

że słowa jednej z piosenek już niedługo 
się spełnią: „Sio wirusie z Ciechanowa 
- już na wolność przyszła pora” - powie-
działa Lidia Bralczyk. 

Słowa pozostałych piosenek napi-
sanych przez młodzież można przeczy-
tać na www.pulsciechanowa.pl 

PP

Konkurs literacki w czasie epidemii 

Ciechanowscy uczniowie powiedzieli, co czują... 

Uczestniczki konkursu
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Czas pandemii to trudny okres dla biegaczy, przyzwycza-
jonych że na wiosnę odbywała się cała masa zawodów. 
W tym roku zostały one niestety odwołane. Kilku ciecha-
nowskim biegaczom brakowało adrenaliny i rywalizacji, 
więc sami postanowili zorganizować sobie zawody.

Wśród piątki zawodników znaleźli się 
przedstawiciele Grupy Biegowej ASFaltLOVE 
Dziki (Przemysław Traczyk i Kamil Kucki) oraz 
Mazovii ProActiv Ciechanów (Robert Bany i 
Łukasz Sokołowski). Stawkę uzupełnił Ireneusz 
Gajek, który rywalizację wygrał. Start na trasie 
Opinogóra – Zielona odbył się pod szyldem 
Wirtualnego PKO Półmaratonu Białostockiego.

- Doszliśmy do wniosku, że jak się ludzie 
sami nie zorganizują to żadnego biegu nie bę-
dzie. Stąd nasza inicjatywa. Jako aktywni bie-
gacze po prostu potrzebujemy rywalizacji aby 
utrzymać motywację do dalszych treningów – 
powiedział nam Przemysław Traczyk.

TM

Bieganie w czasie pandemii

Pobiegli z Opinogóry do Zielonej

Grupa biegających przyjaciół pod wdzięczną nazwą 
ASFaltLOVE Dziki oraz członkowie Mazovia ProActiv 
Ciechanów wzięli udział w biegu zorganizowanym 
przez Fundację Spartanie Dzieciom. 

Do przebiegnięcia był dystans 21 km, czy-
li półmaratonu. Za każdego zawodnika, który 
udokumentował swój bieg sponsor przekazał 
20 zł na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych. 
W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 2.400 
osób z całej Polski. 

- Pomysłodawczynią naszego udziału w 
tej charytatywnej akcji była Ewelina Jabłońska. 
Trasa biegu wiodła z Ciechanowa do Opinogó-
ry. W jego trakcie towarzyszyli nam przyjaciele 
na rolkach i rowerze. W miłej i serdecznej at-
mosferze pobiegliśmy dla dzieci niepełnospraw-
nych. Bo warto pomagać – powiedziała nam 
jedna z zawodniczek Agnieszka Kościelska. 

TM

Spartanie Dzieciom

Biegnąc pomogli 
niepełnosprawnym dzieciom

Od lewej: Ireneusz Gajek, Robert Bany, Przemysław Traczyk, Łukasz Sokołowski  i Kamil Kucki.
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Od lewej: Michał Chmieliński, Mariusz i Agnieszka Kościelscy, Ewelina Jabłońska i Piotr 
Faderewski.
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Kuria Diecezjalna Płocka ogłosi-
ła nominacje personalne, które 
dotyczą m.in. księży pracujących 
w parafiach z terenu powiatu cie-
chanowskiego.

I tak, decyzją Bisku-
pa Płockiego Piotra Libery, 
współpracujący z PULSEM 
ks. mgr Piotr Szczepan Ma-
rzec, administrator parafii pw. 
św. Bartłomieja w Zeńboku, 
został mianowany probosz-
czem tej parafii (z dniem 1 
lipca br.). Gratulujemy!

Z dn. 26 sierpnia br. wej-
dą w życie nominacje wikariu-
szowskie:

- ks. dr Grzegorz Kaczo-
rowski, dotychczasowy rezy-
dent parafii pw. św. Franciszka 
z Asyżu w Ciechanowie, mia-
nowany wikariuszem parafii 
pw. św. Zygmunta w Płocku

- ks. mgr Paweł Robert 
Czarnecki, pozostając wicedyrektorem 
ds. programowych Katolickiego Ra-
dia Diecezji Płockiej, na własną prośbę 
mianowany wikariuszem parafii pw. św. 
Franciszka z Asyżu w Ciechanowie

- ks. mgr Marek Michalski, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra 
Apostoła w Ciechanowie, mianowany 
wikariuszem parafii pw. św. Maksymilia-
na Kolbego w Sierpcu

- ks. mgr Roman Zieliński, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra 
Apostoła w Ciechanowie, mianowany 

wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w 
Gąbinie

- ks. mgr Mateusz Jesień, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. św. Jana 
Kantego w Mławie, mianowany wika-
riuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w 
Ciechanowie

- ks. mgr Dawid Witkowski, do-
tychczasowy wikariusz parafii pw. św. 
Michała Archanioła w Płońsku, miano-
wany wikariuszem parafii pw. św. Piotra 
Apostoła w Ciechanowie

TM

Z inicjatywy parafialnych oddziałów Akcji 
Katolickiej działających przy ciechanow-
skich parafiach, w ramach przedsięwzięcia 
„Makulatura na misje” zostało zebrane ok. 
160 ton makulatury. Dzięki pieniądzom z 
jej sprzedaży w Sudanie Południowym po-
wstaje „ciechanowska” studnia.

Sudan Południowy to jedno z naj-
biedniejszych państw Czarnego Lądu. 
W Afryce ok. 300 milionów ludzi nie 
ma dostępu do bezpiecznej wody pit-
nej, a zaledwie 5 procent ziemi upraw-
nej jest odpowiednio nawadniane. Stąd 
poza wielkimi metropoliami panuje 
niewyobrażalna bieda i głód.

Ze sprzedaży makulatury, której 
zbiórka prowadzona była rotacyjnie 
przy wszystkich ciechanowskich pa-
rafiach, uzyskano kwotę 39.200 zł. – 
Przekazaliśmy ją rok temu przelewem 
na konto fundacji Opus Pro Missio, 
która koordynuje budowę studni głę-
binowych w Afryce. Celem fundacji 
jest m.in. pomoc duchowa, moralna i 
materialna Kościołowi w Afryce oraz 
misjom i misjonarzom na innych 
kontynentach. Polscy zakonnicy, 
Salezjanie i Kombonianie, stanowią 
znaczący procent misjonarzy pracu-
jących w Sudanie Południowym. Na 
razie otrzymaliśmy tylko kilka zdjęć 
z początków budowy. Szczegółową 
dokumentację misjonarze prześlą 
nam po ukończeniu prac nad naszą 
„ciechanowską” studnią, która zloka-
lizowana jest w miejscowości Kantok 
położonej 300 km od stolicy, czyli 
Dżuby – mówi Ryszard Wesołowski 

– prezes Akcji Katolickiej przy Parafii 
Św. Józefa w Ciechanowie.

Sudan Południowy uzyskał niepod-
ległość dopiero w 2011 roku poprzez 
odłączenie się od Sudanu. - Kraj jest 
niezwykle bogaty w surowce, głównie 
w ropę naftową, stąd sąsiedzi łakomym 
okiem spoglądają na nowe państwo. 
Do tej pory kraj prowadzi wojnę o 
granice ze swoim północnym sąsiadem 
(Sudanem), wspieranym przez bogate 

muzułmańskie kraje północnej Afryki. 
Napięcia wewnętrzne w państwie oraz 
granice w ogniu przypominają sytuację 
Polski sprzed wieku. Kraj dwukrotnie 
większy od Polski zamieszkuje ok. 13 
milionów ludzi. Wart odnotowania jest 
fakt, iż większość ludności jest analfa-
betami. Dominującym wyznaniem w 
Sudanie Południowym jest chrześcijań-
stwo – mówi prezes Wesołowski.

RW/TM

Św. Jan Paweł II – któż Go nie zna? Jedni 
kojarzą Go niestety tylko z kremówek, inni 
wciąż na nowo studiują i zgłębiają napisane 
przed Niego encykliki i dokumenty, jeszcze 
inni znają dobrze życiorys i wygrywają pa-
pieskie quizy. Wszyscy, mali i duzi, wiedzą, 
że JAN PAWEŁ II WIELKIM CZŁOWIEKIEM BYŁ. 
Skąd my to znamy? 

Niezależnie od stopnia znajomo-
ści wydaje się, że wszyscy jako Polacy 
mamy obowiązek nie tylko poznawać 

postać Wielkiego Papieża, ale również 
korzystać z bogactwa Jego nauczania i 
myśli. Bo przecież Papież Polak to nie 
tylko teolog, ale również poeta, drama-
turg.

18 maja 2020 r. obchodziliśmy 
100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła 
II. Była to doskonała okazja do lep-
szego (na powrót) poznania Papieża. 
I tak się działo w wielu miejscach. W 
maleńkiej parafii niedaleko Ciechano-
wa, parafialny kościół św. Bartłomieja 
stał się na ten czas świątynią i „małym 
papieskim muzeum”. Na setną rocznicę 
przygotowaliśmy bowiem w Zeńboku 
małą papieską wystawę.

Czyli co?

Przygotowaliśmy wystawę o św. 
Janie Pawle II z eksponatami przypo-
minającymi Papieża, bądź związanymi 
z Jego obecnością na polskiej i nie tylko 
polskiej ziemi.

Dlaczego w Zeńboku? Otóż w zeń-
bockiej świątyni znajdują się relikwie 
św. Jana Pawła II – jedyne jakie są w 
kościele. A to zobowiązuje.

Kilka słów o wystawie

Zanim powstała wystawa, został 
ogłoszony konkurs plastyczny dla para-
fian: JAN PAWEŁ II – MÓJ PAPIEŻ. 

Konkurs cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Prace plastyczne przygotowały 
nie tylko dzieci, ale również dorośli. I 
tak papieska wystawa składała się z prac 
ZEŃBOCKICH PARAFIAN - dzieci i 
dorosłych (rysunki i papieska rzeźba), 
eksponatów i zdjęć przekazanych przez 
PARAFIAN, zasobów kancelaryjnych 
i materiałów własnych administratora 
parafii.

Do najcenniejszych eksponatów, 
obok relikwii, należały: papieskie bło-
gosławieństwo dla ówczesnego pro-
boszcza ks. Zająca i wiernych parafii 
Zeńbok, mała flaga papieska z I wizyty 
Jana Pawła II do Ojczyzny (1979r.), 
flaga papieska i bilet wstępu na Mszę 
św. podczas wizyty Jana Pawła II w 
Płocku (7-8 czerwca 1991r.), przypi-
nane znaczki upamiętniające papie-
skie pielgrzymki, „szal” Akcji Katolic-
kiej – pamiątka z kanonizacji św. Jana 
Pawła II. Były też: karta celebransa 
upoważniająca do sprawowania Mszy 

św. razem z Janem Pawłem II w Kijo-
wie, autorskie i nie tylko zdjęcia Jana 
Pawła II, papieskie dzieła teologiczne 
i dramatyczne, zdjęcie kopii rękopisu 
Tryptyku Rzymskiego.

Podczas papieskich dni (16-18-
30 maja 2020r.) można było nie tylko 
oglądać i dotykać (!) eksponaty, ale 
dało się również usłyszeć głos papieża 
i wysłuchać homilii z konsekracji ła-
giewnickiej świątyni – Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego. Homilii o mi-
łosierdziu, tak istotnym w obecnych 
czasach.

Nie było hucznego otwarcia, prze-
cinania wstęgi, ważnych i prominent-
nych gości. Ale byli Parafianie z Zeń-
boka i było sporo modlitwy, a to jakby 
na to nie patrzeć jest najistotniejsze.

Wszytko można zobaczyć na zeń-
bockim parafialnym 
profilu facebooko-
wym. Zapraszam.

Puenta... 

Podczas pogrzebu 
św. Jana Pawła II, w 
pewnym momencie 
zawiał tak silny wiatr, 
że zamknął księgę 
ewangeliarza położo-
ną na trumnie. Sym-
boliczne wydarzenie. 

Wszyscy je wówczas jednoznacznie 
zrozumieli.

W Zeńboku podczas wprowadze-
nia relikwii św. Jana Pawła II odbywała 
się procesja wokół kościoła. W pew-
nym momencie, tuż przed wejściem z 
relikwiami do kościoła, zawiał bardzo 
silny wiatr. Ucichł tak szybko jak szyb-
ko zawiał, gdy relikwie znalazły się w 
kościele. Dobrze to zapamiętali uczest-
nicy uroczystości.

Gdy było zesłanie Ducha Świętego 
dał się słyszeć szum z nieba szum, jakby 
uderzenie gwałtownego wichru.

Dobrze jest umieć czytać znaki 
czasu i w konsekwencji umieć oddzie-
lać ziarno od plew. Nie można święto-
wać wszystkiego, ale warto dbać o to co 
wartościowe.

Z podziękowaniem dla REDAK-
CJI za możliwość napisania tych słów 
oraz z życzeniami dobrych i bezpiecz-
nych (zdrowych) wakacji i urlopów.

KS. PIOTR MARZEC
ADMINISTRATOR PARAFII W ZEŃBOKU

Makulatura na misje

„Ciechanowska” studnia w Sudanie Południowym
Z życia Kościoła

Kościelne personalia

JAN PAWEŁ II – MÓJ PAPIEŻ

MAŁE MUZEUM w ZEŃBOKU

Ks. Piotr Marzec, administrator parafii pw. św. Bartłomie-
ja w Zeńboku, został mianowany proboszczem tej parafii.
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Początek budowy „ciechanowskiej” studni w Sudanie Południowym.
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Dobra 14   Sklep	Spożywczo-Przemysłowy
Dolna 9    SPECTRUM
Fabryczna 8   Urząd	Gminy	Ciechanów
Gostkowska 85   Sklep	Spożywczy
Gostkowska 86   Administracja	Cmentarza	Komunalnego
Gruduska 2   Sklep	Spożywczy

Armii Krajowej 24  Pralnie	Paryskie
Asnyka 23 A   Sklep	Spożywczy

17 Stycznia 56   Sklep	Chemiczny	(TKKF)

17 Stycznia 60B   Kryta	Pływalnia
3 Maja 7    Stadion	MOSiR

17 Stycznia 49   Biblioteka	Pedagogiczna
17 Stycznia 37/2   Punkt	Poczty	Polskiej

17 Stycznia 58A   Apcom	Poland

Armii Krajowej 2A  Bar	Mleczny

Batalionów Chłopskich 15 	 Miejska	Biblioteka	Publiczna
Batalionów Chłopskich 25A Sklep	Spożywczy

Batalionów Chłopskich 12 	 DPS	Kombatant

Broniewskiego 14  Apteka	Arnica

17 Stycznia 7   Starostwo	Powiatowe
17 Stycznia 4   Geryk	–	Złoto

11 Pułku Ułanów Leg. 7A  Zakład	Fryzjerski
11 Pułku Ułanów Leg. 26  Zakład	Optyczny	Andrzej	Bayer

Monte Cassino 14  	 Sklep	Spożywczy

Kicińskiego 48   Pralnia	Ale	Plama
Kopernika 2   Mazowiecki	Bank	Regionalny

Ludowa 1   Sklep	Spożywczy

Mazowiecka 12   Petr-Bud

Monte Cassino 6   Sklep	Spożywczy

Kicińskiego 21/23  Miejska	Biblioteka	Publiczna

Nadrzeczna 6   Restauracja Fantazja

Leśna 20	 	 	 Sklep	Spożywczy

Krasińskiego 22   Radex	Broń	-	Amunicja

Kicińskiego 44   NZOZ	Sprawność

Mazowiecka 10   INTUR

Mazowiecka 19   Stacja	Paliw	MOYA
Mickiewicza 8   Poliklinika	MSW

Okrzei 7A	 	 	 Sklep	Żabka

Niechodzka 9A   Plast-Bud

Niechodzka 68   Sklep	Spożywczy

Narutowicza 9   Państwowa	Uczelnia	Zawodowa

Okrzei 27A   Powiatowa	Biblioteka	Publiczna
Parkowa 4   Foto	Studio	Alicja

Okrzei 5    Piekarnia	Serain

Okrzei 25	 	 	 Sklep	Medyczno-Zielarski	

Pl. Jana Pawła II 14  Key	Service

Niechodzka 5   Apteka Przyjazna

Narutowicza 1   Sklep Spożywczy

Niechodzka 11   Stacja	Paliw	Delta

Narutowicza 20   Eskulap

Niechodzka 5   Stacja Paliw	Mrówka

Płocka 24   Sklep	Spożywczy	RYSIO

Płońska 34   Sklep	Spożywczy	ODIDO

Pl. Kościuszki 12A  Sklep	Żabka

Płocka 34	 	 	 Park	Nauki	TORUS

Płońska 26   BAR	ASIA

Płońska 40   Euroinstal	Plus

Pl. Jana Pawła II 15  Restauracja	Deja	Vu

Płońska 40   Elektron

Płońska 9B   Zakład	Fryzjerski	Avangarda	Styl

Płońska 49   Alkoholowy	Świat

Pl. Kościuszki 1/3  Sklep	Społem

Pl. Piłsudskiego 1  	 Miejska	Biblioteka	Publiczna

Płońska 66   COMA

Pl. Kościuszki 12A  CTK

Rycerska 64   Sklep	Spożywczy	–	Dmochowscy

Powstańców Wielkopolskich 2A Centrum	Handlowe	Panorama

Powstańców Warszawskich 6 NOT
Powstańców Wielkopolskich 2 Szpital

Pułtuska 12   Apteka	Przyjazna
Pułtuska 12   Sklep	IRENA
Pułtuska 66A   AUTO-SEZAM	
Reutta 5    Sklep	Spożywczy	WPHW

Sempołowskiej 19  Miejska	Biblioteka	Publiczna
Sienkiewicza 1   Cukiernia
Sienkiewicza 8   Restauracja	„Gruby	Benek”	
Sienkiewicza 71   Apteka	Przyjazna

Reutta 13   Miejska	Biblioteka	Publiczna
Reutta 13   SML-W	Mazowsze

S� ciegiennego 10/62	 	 Rzeczy	z	Rzeczy

Sygietyńskiego 11  Powiatowy	Urząd	Pracy

Sikorskiego 12   Sklep	Spożywczy	Cymes
Sikorskiego 12   Kwiaciarnia	„Joanna”

Spółdzielcza 2 	 	 NZOZ	MEDICUS
Strażacka 5   Powiatowe	Centrum	Kultury	i	Sztuki

S� miecińska 13   Stacja	Paliw	Unilex	Oil

Sienkiewicza 75   Hala	Targowa
Sienkiewicza 81   KRUS

Sienkiewicza 71   Przychodnia	Lekarska	VITA-MED.

Spółdzielcza 2   Apteka	Przyjazna

S� ciegiennego 9   Sklep	Przy	Farze

Sienkiewicza 85   Fachowiec

S� miecińska 14   Centrum	Ogrodnicze

Wodna 1   	 Filia	Wojewódzkiego	Urzędu	Pracy

Wyzwolenia 10A   Poradnia	Psychologiczno-Pedagogiczna

S�więtochowskiego 3  Sklep	Społem

Wojska Polskiego 35  Sklep	Spożywczy

Warszawska 28   Pasmanteria

Warszawska 49   Czas	na	Herbatę
Warszawska 34   Powiatowa	Biblioteka	Publiczna

Warszawska 66   Salon	RUCH

Zielona S� cieżka 5   Piekarnia	Kurpiowska	Serain

Warszawska 53   TELE	KOM

Wyzwolenia 20   Pralnie	Paryskie

Wojska Polskiego 51  Państwowa	Uczelnia	Zawodowa

Warszawska 28   Pralnie	Paryskie

Zielona S� cieżka 4   Salon	Optyczny

Warszawska 16   Centrum	Foto	Alfa

Warszawska 1/3   Sklep	Społem
Warszawska 9   Multika

Waryńskiego 31   Sklep	Spożywczy	–	Więckiewicz	(rondo)

PULS	Magazyn	Opinii	Ziemi	Ciechanowskiej dostępny jest również 
w punktach na terenie powiatu ciechanowskiego oraz w wersji 

elektronicznej na portalu:  www.pulsciechanowa.pl 

Życzymy	miłej	lektury	
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Nowości Wydawnictwa FRONDA

Nakładem
Wydawnictwa

FRONDA ukazała
się bardzo ciekawa książka
autorstwa Ireny i Andrzeja
Fedorowiczów pt. 
„25 polskich wynalazców i
odkrywców którzy zmienili
świat”.

Do tej pory w głównej mierze
czytałem i recenzowałem na łamach
naszego miesięcznika książki o „cięż-
kiej” tematyce. Z potrzeby i swego
wyboru. Było o traumatycznych
wydarzeniach II światowej apokalipsy.
Także o zsyłkach naszych rodaków do
obozów koncentracyjnych nazistow-
skich Niemiec i gułagów imperium
zła. Również o Żołnierzach Wyklę-
tych/Niezłomnych, o bestiach z
NKWD i UBP, a także zwyrodnial-
cach ze Smiersza i Wojskowej Infor-
macji. Niedawno skończyłem 70 lat i
zbliżam się nieuchronnie do mety
ziemskiego pielgrzymowania, a jedy-
nym mym zdrowym w miarę organem
jest… głowa. I za to wielkie dzięki
Bogu! Czas zatem nieco wyluzować i
poczytać coś lżejszego i pozytywne-
go, co nie znaczy, że gorszego. Może
zamiast romantyzmu więcej pozyty-
wistycznej pracy u podstaw? Dla
zdrowia psychicznego nas wszyst-
kich. 

Wielu ludzi proweniencji nija-
kiej, jak też lewicowo-liberalnej, a
także przedstawicieli  mediów
„głównego” nurtu, o takiej też
orientacji twierdzi, że polskość to
nienormalność, a Polacy w znacznej
części to zacofani przedstawiciele
ciemnogrodu i wyjątkowi nieudacz-
nicy. Trudno mi się z tym zgodzić.
Jest to całkowicie złudna i nikczemna
opinia. Oczywistym jest fakt, że tak
jak w każdej dużej zbiorowości, jaką
jest niewątpliwie naród, trafiają się
różnorakie jednostki i grupy osób.
Mamy jednak na przestrzeni wieków,
a także aktualnie ludzi mądrych, świa-
tłych, godnych. Takich, którymi
możemy się chwalić na całym świecie.
I o takich właśnie osobach jest świeżo
wydana przez przebojową i wszech-
stronną FRONDĘ książka pt. „25
polskich wynalazców i odkrywców
którzy zmienili świat”, autorstwa
Ireny i Andrzeja Fedorowiczów.

Pozycja liczy sobie 320 stron, na
których to autorzy opisali 25 świet-
nych ludzi przynależnych do polskiej
nacji. Cena 29,90 zł wręcz zachęca do
kupienia. Czyta się sprawnie i szybko

ze względu na ciekawą zawartość.
Miękka oprawa nie obniża wartości
poznawczej pozycji. Zachęcam ze
wszech miar do sympatycznej lektury.

Historie wyjątkowych
Polaków

Książka ta nie opowiada wbrew
tytułowemu przesłaniu o wynalazkach i
eksperymentach naukowych. To są

historie o wyjątkowych Polakach, którzy
wbrew wszystkiemu i wszystkim posta-
nowili przełamać zastane schematy
myślenia i zmienić świat. Cel, który
sobie wyznaczyli, był o wiele trudniejszy
do realizacji, niż w przypadku wynalaz-
ców i odkrywców innych narodowości.
Życie ludzi trwale zmieniających naszą
cywilizację nigdy nie było łatwe, ale w
przypadku Polaków skalę trudności
trzeba podnieść co najmniej do potęgi
drugiej. Wielu bohaterów tejże książki
działało bowiem w czasach, gdy polskie
ziemie były wyjątkowo zacofane: bez
przemysłu, uczelni, tradycji badań
naukowych, know-how i politycznego
wsparcia, o pieniądzach na wynalazki
nawet nie wspominając. Taki jest już
bowiem urok bycia polskim wynalazcą
lub odkrywcą, że zawsze ma on pod

przysłowiową górkę. Praca bohaterów
tejże pozycji nie była zatem spacerkiem
intelektualnym w żadnej mierze. Była za
to walką gladiatorów. Wygrywali ją naj-
lepsi i najsilniejsi. Jak w życiu. I o takich
to ludziach jest książka. Oprócz 25 uka-
zanych w niej Polaków, setki naszych
rodaków długi czas brało udział w świa-
towym wyścigu naukowców i wynalaz-
ców, ba nadawało mu tempo, a bywało
że przez czas jakiś przewodziło stawce
całej.

Co zawdzięczamy
Polakom?

Czy wiecie Szanowni Czytelnicy,
że kuloodporną kamizelkę, walkie-tal-
kie, ręczną kamerę filmową, drabinę
strażacką, a nawet… zwykły spinacz
biurowy wymyślili Polacy? Każdy czło-
wiek ma indywidualną, niezmienną
przez całe życie grupę krwi, którą to
dziedziczy po swych przodkach – do
takiego wniosku doszedł nie kto inny
jak Ludwik Hirszfeld,  analizując bada-
nia nad krwinkami psów. To przeło-
mowe w medycynie odkrycie uratowa-
ło życie milionom ludzi, pozwalając
na bezpieczne przetaczanie krwi mię-
dzy pacjentami.

Jako mała dziewczynka projektowa-
ła ubranka dla… lalek. Stefania Chwałek,
znana lepiej na świecie jako Stephanie
Kwolek, wynalazła kevlar, materiał
wykorzystywany do produkcji doskona-
łych hełmów wojskowych, nart, rakiet
tenisowych i jachtów.

Dziś nie wyobrażamy sobie bez
niego najprostszej pracy biurowej. Jed-
nak z pewnością niewielu z nas wie, że
zwykły… spinacz wymyślił pianista i
kompozytor Józef Hofmann, zainspiro-
wany do tego kształtem… klucza wioli-
nowego. Wśród setki opatentowanych
przez niego pomysłów znalazły się rów-
nież wycieraczki samochodowe.

W 25 ciekawych, a wręcz porywają-
cych opowieściach Irena i Andrzej
Fedorowiczowie prezentują geniusz,
upór i pracowitość polskich naukow-
ców i wynalazców. Tudzież wielkich
odkrywców i wizjonerów nauki – specja-
listów z różnych dziedzin.
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„Legenda polska”
Ewa Jabłońska-Deptuła
opowiada o patriotyzmie wyrosłym z
buntu wobec zaborców, występującym
przeciw niewoli i wynarada-
wianiu, którego cechą cha-
rakterystyczną było, mani-
festowane wręcz, wyzna-
nie wiary. Jej bohaterem ?
zbiorowym ? stały się kolej-
ne pokolenia walczące o
wolność Polski, od czasów
Konfederacji Barskiej,
poprzez Insurekcję
Kościuszkowską, Powsta-
nie Listopadowe, Wiosnę
Ludów, do Powstania
Styczniowego docho-
dząc. O kolejach i znacze-

niu historycznych splotów religii i
ruchów wyzwoleńczych pisze pogrążo-
na w głębokiej refleksji nad tematem
Autorka.

Istotną częścią pozycji
jest dołączona część
albumowa, w której
zaprezentowano repro-
dukcje grafik z epoki,
biżuterii patriotycznej,
strofy pieśni i poezji
patriotycznej, dzięki któ-
rym między innymi świa-
domość narodowa i
patriotyzm przetrwały.
Część albumowa zajmuje
80 stron.
Liczba stron: 242, Cena:
30,00 zł

No wo ści Wy daw nic twa FRON DA 

No wo ści Wy daw nic twa EDITIONS SPOTKANIA

„Niewyjaśnione zabójstwa”
Przemysław Słowiński
W cyklu „Mroczny PRL” tym razem uka-
zała się pozycja opisująca morderstwa,
które nigdy nie zostały wyjaśnione,
bądź oficjalna wersja podana przez wła-
dze budzi wątpliwości.
Porwanie i zabójstwo Bogdana Piasec-
kiego (syna szefa PAX-u - Bolesława Pia-
seckiego), proces „Wampira z Zagłę-
bia”, śmiertelne pobicie przez milicjan-
tów Grzegorza Przemyka – te i wiele
innych nigdy do końca niewyjaśnio-
nych zagadek kryminalnych PRL-u znaj-
dujemy w tej bardzo ciekawej książce
Przemysława Słowińskiego.
Liczba stron: 360, Cena: 39,90 zł

„Gar’Ingawi Wyspa
Szczęśliwa - Tom 3:
Dzieje Taguna”
Anna Borkowska
W trzecim, ostatnim już
tomie „Gar’Ingawi”,
ważą się losy Taguna.
Sprzedany feineńskim
kupcom dociera do
Lhed. Trafia tam na
dwór króla Kneha i
księżniczki Mdan. Nie-
stety, jego szczęście
nie trwa długo. Praw-

dziwe męki przeżywa w małpim Kraju
Galgal-pa’asz, gdzie jest wyśmiewany i
lżony. Jak zakończą się jego losy? Czy
Nulani ruszy na pomoc młodszemu
bratu? Walka o władzę toczy się między
Unganą, a jego synem Inutu. Kto zwy-
cięży?
Liczba stron: 288, Cena: 29,90 zł

„Detektyw Krzysztof Rutkowski
– cz. I - Porwania”
Roman Mańka, Łukasz Ziaja
Dramatyczne losy osób uprowadzonych
przez mafię. Opis działań nietypowych,
zdesperowanych porywaczy. Kulisy naj-
głośniejszych porwań dla okupu.
Kto zlecił słowackim gangsterom upro-
wadzenie znanego krakowskiego biz-

nesmena? Jakie tajemnice
kryje porwanie Krzysztofa
O.? Jak działa ekipa słynne-
go detektywa?
Krzysztof Rutkowski w pory-
wającej rozmowie ujawnia
sprawy, o których nikomu do
tej pory nie mówił. Przedsta-
wia też praktyczne porady,
m.in. jak zapobiegać porwa-
niu i co robić, jeżeli jednak
porwą ciebie albo kogoś z
twojej rodziny.
Liczba stron: 320, Cena: 34,90

Warto przeczytać: „25 polskich wynalazców…”
– I. i A. Fedorowiczowie

O Polakach,
którzy zmienili
świat
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opiniami ich autorów i niekoniecznie muszą odzwierciedlać
poglądy Redakcji iWydawcy.
Na podstawie art 25. ust. 1 pkt 1b prawa autorskiego 
Wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie 
materiałów opublikowanych w „Magazynie Opinii Ziemi 
Ciechanowskiej PULS” bez uzyskania pisemnej zgody 
Wydawcy jest zabronione.

Piszę recenzje książek pojawiających się 
na rynku czytelniczym już od dobrych kil-
ku lat. Z reguły o pozycjach poważnych, 
poruszających tematy trudne i ważkie: hi-
storyczne, wojenne, tyczące martyrologii 
całych narodów - zwłaszcza zaś polskiego, 
opowiadające o wielkich, epokowych wy-
darzeniach oraz odważnych i charyzmatycz-
nych ludziach. Tym razem, na „pandemiczną 
koronawirusową labę” proponuję pozycję 
zdecydowanie inną.

Przychodzi mi się zmierzyć z czar-
ną komedią mówiącą o zbrodni, karze 
i bezlitosnym przeznaczeniu. Narrator 
książki „Rysio Snajper” – Rudy Waltz 
zyskał sobie przypadkowo, aczkolwiek 
bez żadnej premedytacji tenże pseudo-

nim po tym, jak w wieku zaledwie lat 
dwunastu niefortunnie zastrzelił z ka-
rabinu brzemienną kobietę. To drama-
tyczne i zarazem traumatyczne wyda-
rzenie na zawsze już definiuje i obciąża 
ogromnym balastem życie bohatera, 
które z tego też powodu staje się nie-
kończącym się nigdy pasmem różnego 
kalibru nieszczęść. „Rysio Snajper” to 
typowo po Vonnegutowsku zabawne 
w pewnej mierze, ale też przejmujące 
satyryczne spojrzenie na śmierć i nie-
winność. Wśród wielu przerażających 
zdarzeń są: podwójne morderstwo, 
niebezpieczne dawki promieniowania, 
urwane głowy czy ogromne zniszcze-
nia miasta przez bombę neutronową. 
I choć w pewnym momencie bohater 
próbuje odwrócić swój fatalny los pi-
sząc sztukę „Katmandu” to kończy się 
to fiaskiem.

Tytułowa postać zabiera czytel-
ników na zwariowane poszukiwanie 
przebaczenia i szczęścia. Powieść zo-
stała opublikowana po raz pierw-
szy w 1982 roku. Znakomity pisarz 

Kurt Vonnegut żyjący w latach 1922 
– 2007 jest niekwestionowanym mi-
strzem literatury stricte amerykań-
skiej. Jego czarny z reguły humor, 
satyryczna wena i niezrównana, ol-
brzymia wyobraźnia po raz pierwszy 
zwróciły uwagę czytelników w „Sy-
renach z Tytana” wydanych w 1959 
roku, a pozycję „prawdziwego artysty” 
potwierdziła zdecydowanie „Kocia ko-
łyska” z roku 1963. Ponadto był on 
autorem takich pozycji jak: „Recydy-
wista”, „Matka noc” czy „Rzeźnia nu-
mer pięć”. W „Rysiu Snajperze” pisarz 
powraca do Midland City i kilku bo-
haterów, znanych czytelnikom z jego 
innej książki, a mianowicie „Śniadania 
mistrzów”.

Powieść o nieszczęśliwym Rysiu 
pojawiła się na rynku księgarskim 
dzięki inwencji i staraniom czołowego 
polskiego wydawnictwa ZYSK I SK-
A. Jak wszystkie wcześniejsze tegoż 
autora, tudzież tejże firmy, jest wyda-
na bardzo starannie i z klasą. Twarda 
oprawa podwyższa niewątpliwie jej 
wyśmienitą jakość. Okładka jak zwy-
kle oszczędna, ale sugestywna, suge-
rująca natychmiastowe uruchomienie 
czytelniczej wyobraźni. Książka so-
bie 312 stron, ale stosunkowo duża 
czcionka powoduje, że czyta się bardzo 
szybko. Przeczytałem ją w trzy godzi-
ny. Jak większość pozycji tego autora 
nie zawiera zdjęć. Trudno bowiem 
sfotografować myśli twórcy. Musi nam 
zatem wystarczyć sama wyobraźnia, 
którą w tym przypadku bardzo łatwo 
uruchomić.

Cena detaliczna 45 złotych jest 
zdecydowanie przystępną. Polecam 
gorąco przede wszystkim miłośnikom 
twórczości Kurta Vonneguta, jak też 
literatury amerykańskiej, która ma 
swoją specyfikę zabarwioną wysokiej 
jakości komediową satyrą, traktującą 
jednakowoż równocześnie o sprawach 
poważnych. Jestem przekonany, że po-
winni się nią też zainteresować wszy-
scy lubiący czytać. Czas pandemii wy-
jątkowo temu sprzyja i jest to zapewne 
jeden z nielicznych plusów zaistniałej 
sytuacji…

Ze wstępu autora nieco

Na Środkowym Zachodzie w cza-
sie mej młodości „Deadeye Dick” było 
określeniem wyrażającym uznanie dla 
kogoś kto po mistrzowsku posługuje 
się bronią palną. W wolnym przekła-
dzie brzmi to „Rysio Snajper”. Prze-
zwisko to jest więc czymś w rodzaju 
odpowiednika ryby płucodysznej. Ona 
bowiem także narodziła się w oceanie, 
ale przystosowała do życia na lądzie. 
(…) Jest też w tej książce kilkanaście 
przypisów kulinarnych – mają one 
służyć jako interludia dla gruczołów 

Kurt Vonnegut: „Rysio Snajper”

O zbrodni, karze i przeznaczeniu

WALDEMAR NICMAN

„Bezpieka pogranicza. Historia Zwiadu 
WOP 1945-1990”

Lech Kowalski
O bezpiece cywilnej, znanej jako UB (Urząd 

Bezpieczeństwa) i SB (Służba Bezpieczeństwa) 
– słyszał każdy Polak. Zwiad WOP był kolejną 
bezpieką, tym razem w strukturach Ludowego 
Wojska Polskiego (LWP), tuż obok zbrodniczej 
Informacji Wojskowej (IW) i jej następczyni 
Wojskowej Służby Wewnętrznej (WSW).

POGRANICZE W OGNIU ** POWO-
JENNE GRANICE POLSKI ** FORMOWA-
NIE WOJSK OCHRONY POGRANICZA 
** URWALACZE WŁADZY LUDOWEJ ** 
ZWIAD WOP – ELITA BEZPIECZNIAC-
KA EDUKACJA POGRANICZNIKÓW ** 
USZCZELNIANIE GRANIC ** INWAZJA NA 
CZECHOSŁOWACJĘ ** STAN WOJENNY

Bezpieczniackie służby cywilne zostały po 
roku 1989 poddane weryfikacji, natomiast woj-
skowe zwartym szykiem, spokojnie i bez strat, 
przemaszerowały ku nowej – jak sądziliśmy, nie-
podległej – już rzeczywistości.

Niniejsza monografia obejmująca lata 
1945-1989, wiedzie od kołyski bezpieczniac-
kiej po resortową emeryturę, wszechstronnie 

dokumentując działalność WOP Polski Ludo-
wej. Ukazuje zasady funkcjonowania formacji, 
przedstawia kadrę dowódczą i motywy jej po-
stępowania, ułatwiając zrozumienie pozornie 
niezwiązanych ze sobą mechanizmów transfor-
macji po roku 1989.

Liczba stron: 656, Cena: 59,90 zł

ślinowych. Zastrzegam jednak, że 
majstrowałem nieco przy oryginałach 
– nie radzę więc w żadnym przypad-
ku posługiwać się tą powieścią jako… 
książką kucharską! (…) Jest w tej 
książce prawdziwy hotel: Grand Hotel 
Oloffson w Port au Prince na Haiti. 
Uwielbiamy go wraz z moją ukocha-
ną żoną Jill Krementz. Przebywaliśmy 
tamże onegdaj w tak zwanej Chacie 
Jamesa Jonesa, którą zbudowano jako 
salę operacyjną w czasach, gdy ten-
że hotel był kwaterą główną brygady 
piechoty morskiej Stanów Zjednoczo-
nych, która wówczas, w latach 1915 
– 1934 okupowała Haiti, żeby chro-
nić zbrojnie amerykańskie interesy w 
tym rejonie świata. Tę skromną budkę 
drewnianą obito później na zewnątrz 
fantazyjnymi, wyciętymi laubzegą 
tandetnymi ozdóbkami; podobnie 
przystrojono pozostałą część hotelu. 
(…) Występuje w tej książce czterech 
prawdziwych malarzy. Jeden współcze-
śnie mi żyjący i trzech zmarłych. Ten 
pierwszy to mój przyjaciel z Athens w 
stanie Ohio, Clif Mc Carthy. Tymi zaś, 
którzy odeszli są: John Rettia, Frank 
Durenec i… Adolf Hitler (sic!), któ-
rego najlepszym obrazem był „Kościół 
minorytów” w Wiedniu. (…) Haiti 
symbolizuje tu Nowy York, gdzie teraz 
mieszkam. Wykastrowany farmaceuta, 
który snuje tę opowieść symbolizuje 
mój zanikający popęd płciowy w chwi-
li kiedy kłaniają się moje sześćdzie-
siąte urodziny. Zbrodnia popełniona 
przez tegoż aptekarza w dzieciństwie 
jest symbolem zła, jakie wyrządziłem. 
(…) Książka ta jest całkowicie wytwo-
rem fantazji i nie powinna służyć jako 
podręcznik historii. Twierdzę w niej, 
na przykład, że ambasadorem USA w 

Austro-Węgrzech był przed wybuchem 
pierwszej wojny światowej – Henry 
Clowes z Ohio. W rzeczy samej był 
nim Frederic Courtland Penfield z 
Connecticut. Twierdzę także, że bom-
ba neutronowa to coś w rodzaju czaro-
dziejskiej różdżki, która wszakże zabija 
ludzi w mgnieniu oka, lecz zostawia ich 
dobytek nietknięty. To urojona teoria za-
pożyczona od entuzjastów trzeciej wojny 
światowej. Prawdziwa bomba neutrono-
wa zdetonowana na gęsto zaludnionym 
obszarze spowodowałaby znacznie więcej 
cierpień i zniszczeń niż opisuję. (…) 

Pokój niech będzie z wami.
Kurt Vonnegut

Trzy krótkie notki prasowe o 
książce

„USA Today”: Strzał w dziesiąt-
kę… Smutna celebracja częstej nieste-
ty przypadkowości życia traktująca z 
kapryśną fantazją zarówno prywatne, 
jak i społeczne katastrofy.

„Playboy”: Bardzo poruszająca 
powieść… Vonnegut z rozkosznym 
cynizmem operujący swym charakte-
rystycznym stylem i brzydkie kaczątko 
kontynuujące łagodny łabędzi śpiew 
naszego nieokrzesanego społeczeń-
stwa.

„Worcester Sunday Telegram”: 
Wspaniała i niekonwencjonalna po-
wieść… Każdy fan twórczości tegoż 
amerykańskiego na wskroś pisarza 
musi ją koniecznie przeczytać.

I chyba wystarczy tych peanów 
pochwalnych, bo powieść się sama 
obroni. A teraz niech Szanowni Czy-
telnicy popędzą do księgarni aby ją 
zakupić, a następnie na jednym tchu 
przeczytać.



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
31

książki

Erzsebet Galgóczy otrzymała od 
Boga szczególny dar jakim jest bycie 
mistykiem. Staje w tym samym sze-
regu co św. o. Pio, Ignacy Loyola czy 
Faustyna Kowalska…

Obecnie jej proces beatyfika-
cyjny się rozpoczął a zapoznać się z 
jej życiem możemy poprzez książkę 
wydaną przez Wydawnictwo Fron-
da „Miłość nie zna granic. Życie i 
cierpienie największej węgierskiej 
stygmatyczki. Ze wstępem ks. prof. 
Roberta Skrzypczaka”.

Głęboka relacja z Bogiem

Erzsebet (po polsku Elżbieta) 
wypełniała wolę naznaczoną jej przez 
Jezusa i przez 42 lata trwała w do-
świadczeniu choroby i w niezwykłym 
cierpieniu. Wszystko z miłości do 
Jezusa i Maryi. Oddawała siebie za 
grzechy innych. Cierpienie zbliżało ją 
do Chrystusa, a z Nim i Jego Matką 
łączyła ją niezwykle intymna rela-
cja. Dobrowolne przyjęcie na siebie 
udręk, chorób i bolączek sprawiało, że 
jej granica miedzy życiem a śmiercią 
była bardzo cienka. Raz nawet uznano 
ją za martwą i zawieziono do kostni-
cy. Nosiła na swoim ciele widoczne 
znaki męki Chrystusa – stygmaty. 
Powiedzieć, że cierpiała to za mało. 
Zapiski jej doświadczeń przedstawiają 
niewyobrażalne męki. „Moje męczar-
nie miały głębokość morza, ale było w 
nich również sięgające nieba szczęście” 
– pisała Erzsebet po 28 latach cierpie-
nia. – „Nie ma na ziemi człowieka, z 
którym chciałabym się zamienić, na-
wet dzisiaj, gdy w moim ciele nie ma 
nic zdrowego. Jest mi bardzo dobrze”.

Tajemnica cierpienia

Jak zaznacza we wstępie do książki 
ks. prof. Robert Skrzypczak „czytelni-
ka czeka potężna konfrontacja z tre-
ścią tej książki. Nasze poglądy o życiu 
i jego sensie, nasze lęki i aspiracje, a 
zwłaszcza gotowe i uporządkowane 
pojęcia religijne i egzystencjalne zde-
rzą się niewątpliwie z doświadczeniem 
tej małej Węgierki.” 

W cierpieniu jest coś tajemni-
czego i trudnego do przyjęcia przez 
współczesną mentalność nastawioną 
na komfort życia. Jesteśmy dziś coraz 
bardziej niezdolni do uznania jakiej-
kolwiek wartości cierpienia. Owocem 
tej mentalności jest to, że ludziom 
śmiertelnie chorym proponuje się 

raczej skrócenie życia niż pomoc w 
dźwiganiu krzyża.  Ciężko jest wska-
zać na zbawczy sens cierpienia i ujrzeć 
zamienianie go w miłość. Erzsebet 
Galgóczy pomagała Jezusowi dźwigać 
krzyż. Niosła go razem z Nim, ofia-
rując swoje cierpienia za zbawienie 
grzeszników. Stała się żertwą ofiarną. 
Jej całe życie było ekstremalną Drogą 
Krzyżową. Podjęła ten trud z miłości 
jako zadośćuczynienie Bogu za grze-
chy swoje, a także tych, którzy nie po-
kutują. Jest to do zrozumienia tylko w 
świetle Golgoty.  Chrześcijaństwo bez 
krzyża Chrystusa traci swoją tożsa-
mość. Dlatego, jak uczy mądry Bene-
dykt XVI w książce „Jezus z Nazaretu”: 
„tajemnicy ekspiacji absolutnie nie 
należy składać na ołtarzu racjonalizmu 
besserwisserów” (wszystkowiedzących 
mędrków).

Jezusek i Marysieńka 

Tymi zdrobnieniami za pozwole-
niem Matki Boskiej i Jej Syna posłu-
guje się ta węgierska mistyczka w swo-
ich zapiskach. Sporządzanie notatek 
sprawia jej ogromną trudność lecz z 
wyraźnego nakazu kierownika ducho-
wego możemy dziś przeczytać o wi-
zjach i rozmowach ze świętymi. Często 
odwiedzał ją św. Ojciec Pio czy św. Ka-
tarzyna ze Sieny. Dostąpiła łaski otrzy-
mania z rąk samego Jezusa Chrystusa 
komunii świętej a także trzymania Go 
w swoich rękach w betlejemskiej gro-
cie. Wielokrotnie była badana przez 
władze kościelne w celu sprawdzenia 
prawdziwości objawień. Medyczne 
przypadki, których doświadczała, 
również z naukowego punktu widze-
nia ciężko było wytłumaczyć. Maryja 
przekazała Erzsebet, że Jezus chce, aby 
była narzędziem wynagradzania za 
grzechy ludzkości. 

Na publikację składają się: życio-
rys Erzsebet, notatki sporządzone w 
Szolnok, jej modlitwy i myśli, wybór 
wierszy, zeznania świadków, nowenna 
o wstawiennictwo i beatyfikację.

Książka, wydana w ramach serii 
„Mistycy  wizjonerzy”, liczy 272 stro-
ny a kosztuje 34,90 zł.

Erzsebet Galgóczy: „Miłość nie zna granic”

Niesamowita 
węgierska mistyczka

DOROTA SMOSARSKA

 „Wojownik Altaii”
Robert Jordan

Błyskotliwa po-
wieść fantasty, w któ-
rej wojownik Wulfgar 
niczym legendarny 
Conan ściera się ze 
złem, które zawładnę-
ło światem.

Pierwsza powieść 
autora kultowego cy-
klu „Koło Czasu”, porównywanego z sagą Tolkie-
na. Epicka opowieść o barbarzyńskim plemieniu 
Altaii, którego przywódca Wulfgar, żeby ocalić 
swój lud, musi walczyć z okrutnymi królowy-
mi, prorokami demonicznych religii i złą magią. 
Może mu w tym pomóc radą Elspeth, przybysz z 
innego świata, ale najpierw Wulfgar musi nauczyć 
się zadawać właściwe pytania. Tylko co, jeśli wie-
dza, którą posiądzie Wulfgar zamiast uratować lud 
Altaii, go zniszczy?

Liczba stron: 364, Cena: 49,90 zł

„Wydech”
Ted Chiang

Wszechświat za-
czął się jako potężny 
oddech, wstrzymywa-
ny w płucach…

W tych dziewię-
ciu zdumiewająco ory-
ginalnych, prowoku-
jących i wzruszających 
opowiadaniach Ted Chiang rozważa niektóre z 
najstarszych pytań stawianych przez ludzkość, a 
także inne, zupełnie nowe pytania, które mogły 
przyjść na myśl wyłącznie jemu.

Liczba stron: 400, Cena: 45,00 zł

„Pan Światła”
Roger Zelazny

Magiczna po-
wieść science fiction, 
w której postapoka-
litycznym światem 
odległej planety za-
władnęli mściwi hin-
duistyczni bogowie.

Ziemia jest dale-
ko. Na skolonizowanej 
planecie grupa ludzi zyskała kontrolę nad środka-
mi techniki i zyskała nieśmiertelność. Teraz rządzą 
tym światem jako bogowie hinduistycznego pan-
teonu - Brahma, Kali, Kriszna, a także ten, które-
go kiedyś nazywali Buddą, a który teraz odważa 
się wystąpić przeciwko ich tyranii, i nazywa się 
Mahasamatmanem, Poskromicielem Demonów, 
Panem Światła.

Wyobraźmy sobie daleki świat, gdzie bo-
gowie chodzą po ziemi jak ludzie, choć dzierżą 
ogromne, ukryte moce. Tutaj zbudowali scenę, na 
której budują subtelną sieć przymierzy, miłości i 
śmiertelnej wrogości. Czy istotnie są nieśmiertel-
ni? Kim są ci bogowie, którzy władają przeznacze-
niem ludnego świata?

Liczba stron: 336, Cena: 45,00 zł

„Pudełko z pamiątkami”
Katarzyna Kowalewska

Aśka Maciejska to 
singielka, której zadzior-
ności i dowcipu można 
tylko pozazdrościć. W 
wolnych chwilach albo 
ratuje z opałów przyja-
ciółki, albo sama pakuje 
się w tarapaty. Tak też 
staje się w momencie, 
kiedy postanawia poznać 
prawdę o swoich rodzi-
cach. Babcia Maryla, z którą mieszka od ósmego roku 
życia, nie chce rozmawiać o tym, co było. Próba kon-

frontacji dla jednej kończy się kontuzją, a dla drugiej 
szpitalem. Od tego momentu Aśka będzie zmuszona 
przełamać swoją niechęć do proszenia innych o po-
moc. Będzie również wspierać Wiktorię – neurotyczkę 
o samoocenie na poziomie Rowu Mariańskiego, oraz 
Lilianę – świeżo upieczoną małżonkę. Przy okazji sta-
nie się ekspertką od problemów nastolatek.

Przez cały czas nie przestanie szukać tajem-
niczego pudełka z pamiątkami, czyli furtki do 
zagadki z przeszłości. A pewien ortopeda o nie-
poskromionej czuprynie nie będzie chciał opuścić 
jej myśli…

Liczba stron: 320, Cena: 39,90 zł

„Niebo na uwięzi”
Christina Leunens

Porywająca po-
wieść psychologiczna, 
która nie stroniąc od 
czarnego humoru, od-
słania najmroczniejsze 
zakątki ludzkiej duszy.

Johannes, gorliwy 
członek Hitlerjugend, 
dorastający w latach czterdziestych w Austrii po 
aneksji przez Trzecią Rzeszę, po ciężkim urazie 
podczas nalotu odkrywa, że jego rodzice ukrywają 
żydowską dziewczynę imieniem Elsa w sekretnym 
pomieszczeniu w ich dużym, wiedeńskim domu.

Początkowa zgroza, jaka go ogarnia, przeistacza 
się w zainteresowanie, a następnie w miłość i obsesję. 
Po zniknięciu rodziców Johannes odkrywa, że jest 
jedyną osobą świadomą obecności Elsy w domu, jak 
również jedynym człowiekiem odpowiedzialnym 
za jej przetrwanie. Manipulując i poddając się ma-
nipulacji, Johannes obawia się końca wojny: wraz z 
nią nadejdzie perspektywa utraty Elsy i koniec ich 
związku obejmującego pasję i obsesję, podległość i 
apatię, miłość i nienawiść.

Liczba stron: 358, Cena: 39,90 zł

„Miasteczko Rotherweird”
Andrew Caldecott

Rok 1558: Dwa-
naścioro dzieci o talen-
tach niewiarygodnych 
jak na ich wiek zostaje 
wygnanych przez kró-
lową do miasta Rother-
weird. Niektórzy uwa-
żają je za wyjątkowe, 
inni za pomiot szatana. 
Jednak wszyscy zgod-
nie uznają, że trzeba je traktować z respektem i… 
obawą.

Czterysta pięćdziesiąt lat później miasto 
nadal żyje odizolowane od reszty Anglii. I wciąż 
rządzone historycznym prawem. Niezależne, ale 
zobowiązane do przestrzegania jednego dziwnego 
warunku: absolutnie nikomu nie wolno badać 
miasta i jego przeszłości.

I wtedy do miasta przybywa dwóch ciekaw-
skich gości z zewnątrz: Jonah Oblong, nauczyciel w 
miejscowej szkole oraz złowrogi miliarder sir Vero-
nal Slickstone, który planuje odnowić zrujnowany 
miejski pałac. Chociaż kierowani całkowicie różnymi 
motywami, Slickstone i Oblong starają się połączyć 
przeszłość z teraźniejszością, aż w końcu zaczynają wy-
ścig z czasem – oraz ze sobą nawzajem. Konsekwencje 
będą śmiertelne i zapowiadają apokalipsę…

Liczba stron: 628, Cena: 39,90 zł

 „Więźniowie geografii. 12 map, które po-
mogą Ci zrozumieć świat”
Tim Marshall

Jak USA stały się supermocarstwem? Dla-
czego ludzie toczą wojny? Dlaczego jedne kraje są 
bogate, a inne biedne?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz 
w niniejszej książce. Dzięki zawartym w niej ma-
pom zrozumiesz, w jaki sposób geografia kształto-
wała historię. Dowiesz się również, jak góry, rzeki 

i morza wpływają na 
decyzje światowych 
przywódców, a także 
dlaczego geografia 
sprawia, że historia się 
powtarza. To wyjąt-
kowe wprowadzenie 
do polityki między-
narodowej zainspiruje 
ciekawskich na całym 
świecie.

Liczba stron: 80, Cena: 39,90 zł

„Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zda-
rzenia rządzą naszym życiem”
Nassim Nicholas Taleb

Co łączy wynala-
zek koła, zagładę Pom-
pejów, krach na Wall 
Street, Harry’ego Pottera 
i Internet? Dlaczego 
wszyscy prognostycy są 
oszustami? Co miłośni-
cy Katarzyny Wielkiej 
mogą nam powiedzieć o 
prawdopodobieństwie? 
Dlaczego nigdy nie 
powinieneś gonić ruszającego pociągu ani wierzyć co-
dziennym gazetom?

Bestsellerowa książka Nassima Nicholasa Ta-
leba analizuje zjawisko Czarnych Łabędzi: niespo-
dziewanych wydarzeń, które spadają na nas nagle i 
odciskają ogromne piętno na naszym życiu. Czy to 
będzie wybuch I wojny światowej, dojście Hitlera do 
władzy, zamachy z 11 września 2001 roku w Nowym 
Jorku, kryzys finansowy 2008 roku czy aktualna 
pandemia koronawirusa Covid-19, wydarzenia te 
całkowicie zmieniają podstawy naszego życia. Ich 
wpływ na los świata jest ogromny, ale są niemożliwe 
do przewidzenia, dopiero po ich wystąpieniu staramy 
się je zracjonalizować.

„Połączenie niskiej przewidywalności i znacznych 
skutków dla otaczającej rzeczywistości czyni Czarnego 
Łabędzia wielką zagadką” - pisze Nassim Nicholas Taleb. 
I proponuje czytelnikowi rozwiązanie tej zagadki. Jego 
książka to niezmiernie ważna lektura dla wszystkich, któ-
rzy chcą żyć świadomie w dzisiejszym, pełnym niepew-
ności i niebezpieczeństw, szybko zmieniającym się świecie.

Liczba stron: 698, Cena: 49,90 zł

„Zew krwi”
Jack London

Porywająca po-
wieść przygodowa 
jednego z najpopu-
larniejszych pisarzy 
amerykańskich. „Zew 
krwi” to historia o 
dzielnym psie, który 
stanie przed wyborem 
między życiem w świecie człowieka a powrotem do 
natury

Akcja powieści rozgrywa się na Alasce w cza-
sach gorączki złota. Czteroletni pies Buck wiedzie 
szczęśliwe życie w domu sędziego Millera w Kalifor-
nii. Jego beztroska kończy się w momencie, kiedy 
zostaje uprowadzony i sprzedany handlarzowi psów. 
Tak trafia na daleką Północ, gdzie z dnia na dzień 
musi stawić czoła licznym niebezpieczeństwom. 
Przemierza dzikie krainy, znosząc chłód, ciężko pra-
cując w zaprzęgu, rywalizując z innymi zwierzętami 
i nierzadko doświadczając okrucieństwa ze strony 
człowieka. W psiej duszy Bucka z czasem rodzi się 
pierwotny instynkt, wzywający go do walki o prze-
trwanie i powrotu do natury.

Powieść „Zew krwi” od momentu ukazania się 
zdobyła niebywałą popularność, która trwa do dziś. 
Doczekała się też kilku filmowych adaptacji, m.in. 
w 1935 roku z Clarkiem Gable’em, w 1972 roku z 
Charltonem Hestonem. W najnowszej adaptacji w 
rolę Johna Thorntona wcielił się Harrison Ford.

Liczba stron: 160, Cena: 35,00 zł
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